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Introducció 

1. INTRODUCCIÓ 

Entre les principal s causes de mortalitat del que s'anomena primer món continua 

figurant-hi, malauradament en un lloc forQa important, la malaltia del cimcer. 

Aquesta malaltia, malgrat és coneguda des de fa molts anys, continua actualment 

representant una amenaQa per la vida degut a la dificultat de trobar-hi una guarició 

eficay. EIs esforQos de la comunitat científica mundial es centren basicament en la 

prevenció (com per exemple en l'estudi de factors de risc) i en la recerca de 

tractaments eficaQos per al curament d'aquesta malaltia, no sense resultats forya 

positius en alguns camps. A més a més peró no podem obIídar els nombrosíssims 

esforQOs de tots aquells professionals sanitaris que viuen la realitat de manera molt 

propera i tangible. Aquest segon tipus d'investigació científica ha de fer front a 

altre tipus de dificultats paraHeles. El diagnóstic d'aquesta malaltia és sens dubte 

un fet temut i rea~ peró ha de ser alhora un punt de partida cap a la lluita frontal 

vers ella. En aquest sentit els tractaments amb quimioterapia, radioterapia o cirurgia 

persegueixen decididament aquest objectiu peró cal reconeixer alhora que generen 

problematiques paraHeles tant a nivell psicológic, patológic com indubtablement 

en la qualitat de vida del pacient. 

1.1 INTRODUCCIÓ TEÓRICA 

La genesi del cancer és una clonació cel-Iular que escapa del control fisiológic deIs 

processos de creixement i diferenciació ceHular, a partir d'aquest mecanisme 

alterat de diferenciació es produeix el que s'anomena cancerogenesi: l'adquisició 
'. 

per part de les ceHules d'un fenotip que garanteix a aquestes ceHules un 

creixement autónom i sense control. Si aquestes ceHules creixen peró no perden el 

control de les ceHules próximes, és a dir, tenen un creixement autolimitat i no 

s'infiltren en els teixits subjacents, parlem de tumors benignes. El que coneixem 

doncs com a tumors malignes o cancer són aquells tumors que infiltra els teixits o 

órgans velns i dóna lloc a metastasis. El terme tumor sólid s'empra per a designar 

aquell tumor cancerós que encara no s'ha disseminat i que no ha produí't metastasi. 
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Introducció 

En els darrers anys hi ha hagut un gran increment de l'administració de 

quimioterapia a altes dosis i trasplantament de cet·lules hemotopoetiques en 

pacients amb tumors sólids, especialment en cancer de mama. EIs regims de 

quimioterapia administrats als malalts ataquen tant les cel·lules malignes i causants 

del cimcer, com aquelles ceHules que realitzen la seva funció correcta de defensa 

de I'organisme a elements estranys. Per aquest motiu els pacients sotmesos a aquest 

tractaments són susceptibles de contraure nombro ses infeccions fúngiques a les 

quals el cos seria immune o quasi immune si es trobés en condicions de bona salut, 

i no suposaria en cap cas un risc per la própia vida. Així doncs podem dir que 

existeix una preocupació paral·lela al guariment de la malaltia: aconseguir una 

profilaxi antifúngica d'ampli espectre resistent a quantes més infeccions millor. 

L'itraconazol és un triazol d'ampli espectre, I'activitat antifúngica del qual inclou 

especies com la Candida i l' AspergiHosi, peró la seva capacitat de prevenir 

infeccions ñmgiques en pacients sotmesos al trasplantament de medul·la óssia és 

controvertida. 

En un intent d'aprofundir més en el coneixement de I'activitat profilactica d'aquest 

triazol i de saber quins factors de risc poden associar-se positiva o negativament a 

la seva activitat, el departament d'oncologia de I'Hospital de la Santa Creu i Sant 

Pau de Barcelona ha dut a terme des del mes d'abril de 1992 fins a desembre de 

1999 un programa de quimioterapia a altes dosis i trasplantament autóleg de 

ceHules hematopoetiques (T ACH). Juntament amb el tractament idoni a cada tipus 

de neoplassia, s'administra al pacient factor de creixement ceHular (Stem Cell 

Factor, SCF) per tal d'incentivar un augment en la producció de defenses. Després 

d'un seguiment amb control s hematológics, i mitjan~ant un procediment d'aferesi, 

quan el pacient assoleix un mínim desitjat s'extreuen del pacient ceHules 

hemetopoetiques de la meduHa óssia. Aquestes ceHules seran reinfoses després al 

pacient per tal de facilitar la seva recuperació d'un agressiu regim de Quimioterapia 

a Altes Dosis (QAD) que li haura estat adiministrat. 

El treball que presentem a continuació recull una analisis prospectiva d'incidencia i 

deis diversos factors de risc d'infeccions ñmgiques en pacients amb tumors sólids 

tractats de forma consecutiva amb quimioterapia a altes dosis i T ACH. 
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1.2 MOTIVACIÓ 

Les infeccions fiíngiques constitueixen una important dificultat afegida als 

tractaments de quimioterapia a altes dosis que s'administren a aquells malalts 

afectats de cancer. Aquest fet es dóna perque els tractaments contra aquesta 

malaltia han de ser molt agressius per a combatre-Ia. L'agressivitat d'aquests afecta 

tant durament a les ceHules malignes causants de la malaltia a combatre, com al 

sistema immunológic deIs pacients als quals deixa molt baixos de defenses i fa que 

es converteixin en una presa facil per a les infeccions fiíngiques. L 'intent de 

controlar, reduir i, a ser possible eliminar, aquests tipus d'infeccions fa que 

continul la recerca de farmacs efica~s contra elles. 

1.3 OBJECTIUS 

L'objectiu principal d'aquest treball és doncs determinar l'eficacia real d'un 

farmac (itraconazol) com a prevenció antifiíngica, mesurant-Ia amb la taxa 

d'incidencia de les infeccions en estudi, estudiarem aquesta eficacia comparant la 

incidencia d'infeccions fiíngiques en el grup que ha pres el tractament d'itraconazol 

en front de la incidencia en el grup que no ha rebut aquest tractament. 

El segon objectiu que ens proposem en aquest projecte és determinar els factors de 

rise que ens ajudin a definir el perfil d'aquell tipus de pacient més susceptible de 

desenvolupar una de les infeccions fiíngiques en estudi, perque, des del punt de 

vista clínic, es considera el fet de desenvolupar una infecció fiíngica com un cúmul 

de circumstancies dispars. 

1.4 ESTRUCTURA DE LA MEMORIA 

Un cop definits els nostres objectius el primer pas per al nostre treball sera exposar 

quin ha estat el procés de formació de la mostra i quines les principal s 

caracteristiques del nostre conjunt de dades. També servira per a deseriure el 

metode de selecció de la mostra. Aixó tindra lloc en l'apartat 2.1. El següent 
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apartat servira per presentar les variables i els criteris que utilitzarem peI" a 

c1assificar-Ies primer i dur a tenne l'analisi estadística després. Enumerar-les,. 

definir-les, caracteritzar-les numericament i determinar quin paper els assignarem 

dins del treball i quines relacions s'estableixen entre elles sera el que &rem en 

aquest apartat. L'apartat 2.3 recull els processos de depuració de les dades i 

selecció de variables. Després es presenten les eines estadístiques que s'utilil ".,.n 

en l'analisi i el plantejament del mateix que seguirem, aixo tindra lloc en l'apartat 

2.4 de la memoria i en els subapartats corresponents. EIs resultats de l'anilisi es 

presenten en l'apartat 3. 

EIs resultats de l'analisi d'incidencia es presenten en l'apartat 3.1, els de l'anaIisi 

multivariant estan recollits en l'apartat 3.2 i en els dos apartats següents es 

presenten l'analisi i la discussió deis resultats. Les conclusions sobre el treball i eIs 

comentaris que aquest ens planteja són exposats en els apartats 4 i 5. L'apartat 6 

presenta els annexes que s'han considerat necessaris per a complementar alió 

exposat durant el treball com és ara el cas deIs llistats de resultats, ja sigui de 

I'analisi propiament dita o de proves intermitges i I'apartat 7 recull la bibliografia 

consultada. 
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Material i Metodes 

2. MATERIAL 1 METODES 

En els següents apartats es detallen els passos i procediments emprats per a la 

formació de la mostra, l'anidisi i depuració de les dades i variables considerades i 

finalment les eines d'amllisi estadística utilitzades per assolir els resultats que es 

descriuran en el proper apartat. 

2.1 CASOS 1 DISSENY 

La mostra d'individus sobre la qual s'ha realitzat aquest estudi la componen 291 

pacients de menys de 65 anys d'edat amb tumors solids, atesos entre abril de 1992 i 

desembre de 1999 al departament d'oncologia de I'Hospital de la Santa Creu i Sant 

Pau de Barcelona. Tots aquells pacients sotmesos a un trasplantament autoleg de 

ceHules hematopoetiques (T ACH), com a terapia complementaria al tractament de 

quimioterapia a altes dosis (QAD), van ser ¡nclosos de manera no aleatoria a la 

mostra del present estudio L'assignació del tractament antifúngic va ser no aleatoria 

perque es perseguia I'objectiu de prevenir infeccions fúngiques fent ús d'aquest 

f'armac, al mateix temps que es creia en I'efectivitat d'aquest (itraconazol). La 

qüestionada eficacia del tractament en estudi va provocar que aquest deixés de ser 

administrat als pacients a partir del mes de juliol de 1997. Aquest és el motiu de 

I'actual distribució de les dades: 162 pacients exposats al tractament i 129 pacients 

als que s'han subministrat altres tractaments amb la mateixa finalitat que el 

tractament estudiat. Per a corroborar o desmentir aquesta intulció sobre l'eficacia 

del tractament s'ha realitzat el present projecte. Aquesta és l'explicació a una 

assignació no aleatoria del tractament, sens dubte aquest fet reapareixera en altres 

apartats del nostre treball, doncs es tracta d'una limitació molt important que 

justificara i motivara alguns deis apartats del següent projecte. 

ColO que els dos grups que s'estudien abracen anys diferents, ambdós comprenen 

les mateixes estacions i epoques anual s, podem dir doncs que no hi ha cap biaix 

temporal en les nostres dades. El tipus de disseny que emprarem és el de tots els 

casos disponibles. 

5 



Material i Metodes 

Cal ja dir en aquest punt que coneixem per tant la limitació principal de la nostra 

mostra: ha estat obtinguda d'una manera no aleatória. És innegable que aquest fet 

constitueix un handicap important pels resultats que es puguin obtenir i les 

conclusions que se'n puguin extreure. Per tal de vencer aquesta dificultat o 

d'intentar minimitzar les seves conseqüencies, una primera part del treball, previa a 

l'analisi estadístic que necessiten els nostres objectius, s'encaminara a provar 

l'homogeneitat entre ambdós grups d'estudi: el deis pacients que han rebut 

itraconazol i els que els ha estat administrat un altre tipus de profilaxi antifúngica. 

Aquest procés de demostració de la homogenertat de la mostra es valdril de la 

comparació entre els dos grups en estudi per totes les variables independents 

previes a l'inici del tractament. 

Malgrat es van tenir en consideració el control de diversos factors que podien 

introduir biaix a la formació de la mostra l'administració del regim de profilaxi 

antifúngica en els pacients de I'estudi va ser de forma no aleatoritzada. D'acord 

amb el protocol vigent en el moment de l'inici de l'estudi, abril de 1992, la 

inclusió seguint el protocol del centre els primers 162 (55,7%) pacients, inclosos 

des d'abril de 1992 fins el mes de juliol de 1997 van rebre itraconazol (el farmac 

objecte del nostre estudi), mentre que als 129 pacients restants (44,3%) no se'ls va 

administrar aquest tractament de profilaxi antifúngica. La raó per la qual es va 

retirar la profilaxi antifiíngica als pacients en estudi el mes de juliol de 1997 va ser 

la suposada ineficacia del mateix. 

2.2 VARIABLES 

En aquest apartat es presentaran quines variables utilitzarem per a definir les 

nostres dades i per a realitzar el nostre estudi. Donada la limitació que suposa una 

mostra formada per tots els casos disponibles sense una aleatorització en 

l'assignació del tractament, ens és necessari distingir els diferents tipus de variables 

ja sigui a nivell de l'ordre cronológic en que van ser observades, a nivell de la 

tipología í a nivell numeric. 
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La finalitat d'aquest apartat és mostrar quins tipus de variables tenim, quin és el 

comportament de totes elles individualment, quina informació ens pot aportar 

cadascuna i quin ús farem d'aquestes. També creiem important estudiar les 

relacions que poden haver-hi entre dues variables i saber quines relacions de 

confusió es poden dibuixar en el nostre anillisi. 

1.2.1 Classificació de les variables 

a) Apunt teoric 

El nostre treball es proposa descobrir si el Íarmac en estudi té o no eficacia real en 

la prevenció d'infeccions ñmgiques. Si bé l'objecte de l'etiologia, en sentit estricte, 

és l'estudi de les causes de les malalties, nosaltres considerem que podem utilitzar 

els seus plantejaments en l'intent de determinar si l'itraconazol és una eina útil en la 

lluíta en front de les infeccions en estudio Mentre que un plantejament etiologic 

ortodox voldria determinar les causes de les citades infeccions, el que ens proposem 

nosaltres és saber si l'itraconazol és realment una bona eina per a prevenir-les. 

Observant aquesta similitud existent entre ambdós objectíus, pensem que és 

raonable utilitzar la metodología propia de les relacions causa-efecte per a intentar 

aclarir l'efecte de l'itraconazol sobre les infeccíons fúngiques. Per aixo utilitzarem 

la metodología de les relacions causa-efecte en el present estudi: entenent com a 

causa l'admínistracíó de l'itraconazol i volem saber si l'efecte que té és el desitjat 

de ser una prevenció efica~ enfront les infeccions fúngiques. Creiem que les 

possibles relacions estadístiques existents entre les nostres dades ens ajudaran a 

obtenir resultats d'aquest raonament. 

En tot intent d'inferir una relació causa-efecte, cal tenir en compte totes les 

variables que poden indirectament confondre o desviar la veritable relació existent 

entre variables independents (X) i les variables dependents (Y). Es tracta de les 

variables confusores de l'efecte (Z). Aquestes relacions existeixen tant entre les 

variables independents (X) amb les variables dependents (Y). Una representació 

graflca d'aquesta situació es presenta en la Figura l. 
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x\ 

z 

Figura 1 

El grup de variables Zp..evies el formen aquelles variables (anteriors en el temps a la 

variable d'estudi) que escapen al control de l'experimentador pero que sabem que 

poden fer acte de presencia en l'estudi i que poden alterar l'efecte del tractament en 

estudi, interaccionar amb la variable que estem estudiant o fins i tot amb altres 

variables independents i naturalment, poden alterar les conclusions de l'estudio En 

el nostre estudi, aquest grup de variables esta format basicament per reaccions 

adverses que el pacient ha presentat al tractament quimioterapic que se li 

administra i per tractaments específics a aquests efectes adversos. 

b) Presentació de les variables en estudi 

Tot seguit es presenten en tres taules successives les variables que s'utilitzaran en 

el nostre estudi agrupades segons es tracti de variables resposta (Y), de variables 

independents (X) o de variables confusores previes (Zprevies). En cadascun d'aquest 

quadres s'hi recull el nom de les variables i s'explica quina informació recull cada 

una d'elles. 

La Taula 1 conté el nom de les variables resposta, les variables objecte del nome 

estudio Es tracta de les variables resposta del present estudi i a continuació 

s'indicara per cadascuna d'elles quin tipus d'informació recull i quins són els seus 

valors possibles. 
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:~spergiHosi Variable dicotómica que indica si W1 pacient ha desenvolupat 

aquesta infecció sistémica . ( O= NO, I =SI) 

Candidémia Variable dicotómica que indica si W1 pacient ha desenvolupat 

aquesta infecció sistémica . ( O= NO, I = SI) 

Infecció Fúngica Sistémica 

Candidiasi Muco-cutania 

Variable resum que engloba les dues anteriors . Tanlbé es 

tracta d'W1a variable birulria que indica si el pacient ha 

desenvolupat alguna de les dues infeccions sistémiques 

anteriorment esmentades. Sense distingir de quin tipus es 

tracta. 

( O = NO, I =SI) 

Variable dicotómica que indica si W1 pacient ha desenvolupat 

alguna infecció superficial o en alguna mucosa. ( O= NO, I = 

SI) 

lnfecció Fúngica Global Variable resum que engloba totes les anteriors. També es 

tracta d'una variable birulria que indica si el pacient ha 

desenvolupat alguna de les infeccions anteriorment 

esmentades, no fa cap distinció entre infecció sistémica ni 

infecció cutania. 

( O = NO, I = SI) 

Taula 1 

La Taula 2 presenta les variables independents que seran introdüides al model com 

~ \·ariables regressoreses tracta de les variables independents que seran 

~,() nsiderades variables explicatives (X). Aquestes són variables própiament 

: . ependents, algunes controlables (de les quals s'ha pogut modificar el nivel!) De 

:es ·ar iables oindependents no controlables només s'ha recollit el seu valor i s'han 

,::o siderat per la informació que poden aportar a l'estudi . 
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Sexe Variable dicotómica que indica quin és el sexe del paciem 

Edat Variable continua discreta que indica l'edat del pacient en an~-5 

Diagnóstic 

Profilaxi 

Variable dicotómica que indica de qull1 tipus de neoplásia 

estat diagnosticat el pacient. (O = cancer de mama, 1= alrres 

Variable dicotómica que indica si el pacient ha rebut o 

profilaxi antibiótica ( 0= no profilaxi antibiótica l = profi!a~ 

antibiótica) 

Tipus_QAD Variable dicotómica que indica quin regim de Quimioterap:a 2 

Altes Dosis ha rebut el pacient 

N° CD34+ Variable continua real que ens diu quin nombre de cel 'lules íta:= 

estat reinfoses al pacient 

Itraconazol Variable dicotómica que indica quin a quin grup d'estudi pen.a.! 

el pacient (0= no administració d 'itraconazol, 1= adminisuaL. 

d ' itraconazol) 

Taula: 

La Taula 3 és un quadre resum en el que es presenten, juntament amb una breu 

descripció de la informació que recullen, les variables confusores que s'utilitzaran 

en l'estudi .. Aquestes variables són variables no controlables, ja que es tracta de 

variables que ens informen de l'estat de salut del pacient, de quines són les seves 

reaccions adverses al tractament quimioterapic administrat. Així dones, es tracta de 

variables que no són controlables i que s'introdueixen a l'estudi com a confusores 

perque podrien explicar o complementar relacions entre parelles de variables 

dependents i independents, al mateix temps que so no les introduissim podrien 

aportar biaix als nostres resultats perque podriem atribuir el seu efecte a altres 

variables. 
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\fUCDSitis 	 Variable dicotómica que resumeix quin ha estat el grau 

d ' intensitat de la mucositis que ha presentat el pacient. 

(O = Graus I-II, 1= Graus III - IV) 

Enteritis 	 Variable dicotómica que resumeix quin ha estat el grau 

d'intensitat de l'enteritis que ha presentat el pacient. 

(O = Graus I-II, 1= Graus III - IV) 

~eU1ropenia 	 Variable continua discreta que indica durant quants dies el 

pacient va presentar un valor de neutrófils inferior a 20/mm3 

Dies febre 	 Variable continua discreta que indica durant quants dies el 

pacient va presentar febre. En la practica clínica es considera 

febre aquella temperatura corporal superior als 38° 

Diesjebre_neutropenica 	 Variable continua discreta que resumeix durant quants dies un 

pacient va presentar febre (més de 380
) i alhora neutropenia 

(valor de neutrófils segmentats inferior a 20/nun3
) 

~¡} dies ATB 	 Variable continua discreta que resumeix durant quants dies es va 

administrar al pacient un regim de tractament basat en antibiótics 

com a tractament a la febre 

_- ATB Variable continua discreta que resumeix durant quants f:'mnacs 

antibiótics diferents va rebre el pacient durant el tractament 

antibiótic al que se ' l va sotmetre per tal de combatre la febre . 

_3pL~sjebrils 	 Variable continua discreta que resumeix durant quants episodis 

febrils va desenvolupar el pacient durant el període d'observació. 

Variable continua discreta que indica quin dia després de la 

reinfusió de ceHules hematopoetiques el pacient va assolir un 

valor de plaquetes superior a 20* 109 

Variable continua discreta que resumeix a quin dia després de la 

reinfusió es va donar l'alta al pacient. 

Taula 3 
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Tot i coneixer la naturalesa d'aquestes variables i sabent que no són del tot 

independents de les anomenades própiament X, variables regressores, aquestes 

variables també les considerarem valides per a explicar l'aparició de les infeccions 

rungiques que volem prevenir amb el tractament en estudi ja que la seva aparició és 

freqüent en els pacients que segueixen aquest tractament i per tant seran tractades 

com a variables independents (X) encara que no ho siguin en un sentit estricte. Pes

aquest motiu es realitza l'ampli estudi d'independencia entre aquest conjunt de 

variables i les variables absolutament independents. 

e) Classificació de les variables 

Si en les taules anteriors s'han presentat les variables agrupades segons I'espai 

temporal en que han aparegut, en el present apartat expliquem el motiu pel qual 

decidim no incloure-hi unes altres. 

Les variables administració d' amfotericina (amfotericina) i de jluconazol 

(fluconazol) no poden ser tingudes en consideració per a intentar explicar el paper 

de factor protector de l'itraconazol. ni quins altres factors podem associar a 

l'aparició d'infeccions rungiques, per aquest motiu no figuren en la taula que recull 

totes aquelles variables que utilitzarem en el nostre estudi (Taula 4). Aquestes dues 

variables són el tractament a les infeccions rungiques aparegudes al llarg de 

l'estudi, són, per tan!, variables resposta. El seu paper pot ser únicament iHustratiu 

en el cas de voler analitzar-ne el consum i de voler saber per a quina tipología de 

pacient el seu ús és més necessari peró no les podem tenir en compte en el nostre 

estudi perque aquest té com a objectiu determinar quins són els factors que teneD a 

veure amb l'aparició d'infeccions. Com que es tractaria de variables resposta si 

l'objecte del nostre estudi fos determinar el consum i les caracteristiques deis 

consumidors d'aquests dos farmacs, les oblidem ja en aquest punt i les eliminem 

del conjunt de variables inicials, pels motius anteriorment exposats. 

Pel un motiu similar tampoc no inc10urem ni utilitzarem en l'estudi la variable 

Dia.-alta. Aquesta variable és una variable posterior al diagnóstic i fins i tot al 
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rractament de les infeccions fúngiques que estem estudiant, per tant no ens serveix 

com a variable explicativa ja sigui perque ella mateixa s 'hauria de considerar 

:-esposta d' algunes de les variables regressores independents, és a dir, ella mateixa 

podria esdevenir variable objecte d'un altre estudi o 

D'acord amb la discussió que acabem de presentar, la utilització que farem de les 

diferents variables en el nostre estudi es troba resumida en la Taula 4. 

De totes les variables presents en aquesta taula s'introduiran com a variables 

independents a l'analisi posterior les contingudes en les columnes X i Zprevies i com 

a variables dependents les variables de la columna Y. 

Se:-:-e Mucositis AspergiHosi 

Enteritis Candidémia 

Dies _ neutropenia Infecció_ Fúngica _Sistémica 

Dies febre Candidiasi Muco-Cutarua 

: ,.~_Q.-\D Dies febre neutro Infecció Fúngica Global 

N°_dies_ATE 

01 N° ATE 

N° _ episodis _ febrils 

Diay20 

Taula 4 

13 



Material i Metodes 

2.2.2 Descripció de les variables 

En aquest apartat es presenta una descripció de totes les variables que utilitzarem 

en el nostre estudio Les variables contínues seran caracteritzades mitjan~ant els 

valors de la mitjana com a estadístic de tendencia central, els estadístics de 

dispersió (variancia i desviació estandard) i el valors maxim i mínimo A priori no 

s'espera de les nostres dades cap comportament determinat, per aixó no es 

realitzara per a cap de les variables contínues cap test de normalitat ni cap estudí de 

tipus gnüic perque no s'han considerats informatius pel tipus d'anüisi que ens 

plantegem dur a terme. 

Pel que fa a les variables categóriques seran descrites mitjan~ant una taula de 

freqüencies que ens indiqui quants individus contenen les seves categories i quin 

percentatge del total representen; complementarem aquest apartat explicant que 

signifiquen cada una de les seves categories. Les primeres variables en que ens 

fixarem són les variables contínues. 

a) Variables Contínues 

• Edat 

Aquesta variable recull l'edat del pacient i la unitat amb que esta expressada són 

els anys de vida que tenia el pacient en el moment en que va rebre el tractament. La 

mitjana d'aquesta variable és 43.83 anys amb una desviació típica de 9.10 anys. Es 

tracta d'una variable amb for~a dispersió com es veu en el següent histograma 

(Figura 2) 

Distribució de la variable Edat 

2D 
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Figura 2 
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• N° CD34+ (enter) 

Aquesta variable numerica conté informació sobre el nombre de cel'lules que van 

ser extrets als pacients a que es va aplicar el tractament per mitja del procediment 

d' af'eresi. La mitjana d'aquesta variable és de 8.595 i la seva desviació estandard 

és 7.718. Com ja s'aprecia per les dades numeriques es tracta d'una variable amb 

una dispersió importantíssima, fet que s'evidencia amb una representació grafica de 

les seves dades (Figura 3) 

Distribució de la variable CD34+ 
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CD34ENTE 

• Dies febre 

Aquesta variable recull el nombre de dies en que el pacient va presentar febre 

clínica; és a dir una temperatura corporal superior als 38°. El valor de la seva 

mitjana és 3.16 dies i la seva desviació 2.66 dies. 

• Dies_neutropenia 

Variable que indica durant quants dies el pacient va tenir neutropenia; aixó és un 

nivell de neutrófils segmentats inferior a 201 mm3
. La mitjana d'aquesta variable 

pn:o el valor 8.80 i la seva desviació típica és 2.40. en la representació grafica 

d'aquesta variable (Figura 4), veiem que es tracta d'una distribució forya normal 

Ileugerament aplanada per la dreta per la presencia d'alguns outliers amb poc pes 

en la resta de dades. 
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[lstribLció de la variaJje [les de neutropéria 
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Des de Neliroperia 

• Dies _ febre _ nentropenica 

Variable numenca que conté el nombre de dies en que el pacient va presentar 

simultimiament febre superior als 380 i neutropenia. La mitjana per aquesta variable 

és de 2.26 i la seva desviació típica val 1.78. Es tracta també d'una variable amb 

una distribució for~a normallleugerament aplanada per la dreta com ho demostra el 

boxplot construit a partir deIs seus valors (Figura 5). 

Distribució de la variable Dies de febre neutropenica 
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Figura 5
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Aquesta variable indica el nombre de dies en que el pacient va rebre tractament 

antibiótic com a tractament de la febre. EIs valors deIs seus 5 nombres resum són: 

mitjana 7.285, desviació típica 5.225 mínim O, mediana 6 i mlbdm 33. Vegeu la 
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Figura 6 on es presenta la distribució d'aquesta variable. En aquest histograma 

podem veure que es tracta d'un distribució bastant asimetrica. 

Distribució de la variable Dies de tractament antibiotic 

60 

50 

ro-r------------------------~ 

10 Figura 6 
o 

o 10 20 30 

Nombre_dies_tractamenLATB 

Variable que indica quants farmacs antibiótics diferents va rebre el pacient durant 

els dies en que se li va administrar el tractament antibiótico La seva mitjana té el 

valor 1.79 i la seva desviació típica val 1.19. 

En aquesta variable hi trobem resumits els nombre d'episodis febrils que va 

registrar el pacient. Entenent com a tals la presencia de febre durant un periode de 

temps igualo superior a les 24 hores. La mitjana d'aquesta variable és 1.09 dies i la 

sew desviació 0.50 (12 hores). Com ja s'entreveu a partir deIs valors de la mitjana 

i de la distribució típica, estem d'una distribució molt assimetrica i amb una rang 

de valors molt ampli, el valor mínim observat és O mentre que el maxim és 3. Cal 

dir també que un 75.3% deIs pacients observats van registrar només un episodi 

febril mentre que un només un 16.8% en van patir 2 o més episodis febrils. 
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• Dia-'p20 

Aquesta variable recull quin dia posterior a la reinfusió de ceHules 

hematopoetiques les plaquetes del pacient van superar el valor de 20 *1eln 
plaquetes. La seva mitjana és 11.44 i la seva desviació 4.05. 

• Dia_alta 

Variable que indica quin dia posterior a la reinfusió de cel-lules hematopoetiques 

va ser donat d'alta el pacient. La mitjana de dies en que es dóna l'alta a un pacient 

després del trasplantament és de 13.59 díes amb una desviació al voltant d'aquesta 

mitjana de 4.88 dies. Com que aquesta variable pertany al grup de variables 

confusores posteriors i en aquest estudí no és objecte d'interes, l'eliminem ara del 

conjunt de variables observades que considerarem en el nostre anitlisi. 

e) Variables Categoriques 

A continuació presentem una breu descripció de cadascuna de les variables 

categóriques que tindran en el nostre estudi la fundó de variables regressores o 

independents. 

Les variable categóriques que considerare m en el nostre estudi són les següents: 

• Sexe 

Aquesta variable ens indica quin és el sexe del pacient. Es tracta d'una variable 

binaria codificada de la següent manera: O==home i 1 =dona. En la nostra mostra hi 

ha 18 (6.2%) homes i 273 (93.8%) dones. Una bona manera de visualitzar-ho és 

mitjanyant un diagrama de pastís. Figura 7. 

~.' 
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Distribució de la variable Sexe 

heme (18, 6.2"h) 

dona (273, 93.8%) 

Figura 7 

• Diagnóstic 

A,questa variable recull quins són els diferents diagnóstics per als nostres pacients. 

En la nostra mostra hi han estat inclosos pacients amb els següents tipus de 

neoplasia, codificats de la següent manera: O=mama, 1 =altres, aquest grup engloba 

pacients afectats de sarcomes, seminomes i cancer d' ovari , La distribució d'aquests 

dos grups és la següent: cancer de mama 250 (85.9%) i altres diagnóstics 41 

(1 -+.1 %), Com s'explicara en l'apartat 2,2.3, aquesta variable presenta una forta 

relació amb la variable anterior i per tant cal observar la similitud de distribucions 

c. re les dues representacions gratiques. Vegeu la Figura 8, 

Distribució de la variable Diagnóstic 

cancerdemama 
(250, 85.9"10) 

aI1res di.gn6s~cs 
(41,14.1%) 

Figura 8 
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• Profilaxi 

En aquesta variable també binaria hi trobem classificats en dos grups els pacients 

que van rebre profilaxi antifúngica previa a I'inici del tractament (valor 1) i els que 

no (valor O). La distribució deis pacients de la mostra (Figura 9) segons aquestes 

dues categories, 44 (15 .1 %) pacients no van rebre cap profilaxi antibiótica mentre 

que la resta, 247 (84.9%), van rebre'n. 

Distribució de la variable Profilaxi 

Tradament 
prct ladic 
anlbéjj c 
(247. 64.9%) 

Noradamert 
!,<ctladic "'¡iJ;/.tc 
( 44 . 15.1%) 

Figura 9 

• Tipus_QAD 

Aquesta variable conté de forma codificada els regims de quimioterapia a altes 

dosis (QAD) administrats als pacients. Com es veura en el següent apartat es tracta 

naturalment, d 'una variable estretament relacionada amb l'anterior i per aixó, en un 

exercici de coherencia facilment justificable, aquesta variable és doncs binaria. La 

seva distribució de freqüencies és que 264 (90,7 %) va rebre un regim de QAD 

consistent en ciclofosfamida, cisplatí i thiotepa, tractament administrat a les 

malaltes de cancer de mama, mentre que a 27 (9.3 %) pacients se ' ls administra un 

regim de QAD consistent en etopósid, cisplatí i ciclofosfamida en els pacients 

afectats de sarcoma i tumors germinal s, i de ciclofosfamida, mitoxantrone i cisplatí 

en les malaltes de cancer d' ovari . Vegeu la distribució d'aquesta variable en la 

Figura 10. 
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Distribució de la variable Tipus_OAD 

Tractament amb 
Odclosfalrjda.Ospatl i 
lhotepe (264. 90.7%) 

Figura la 
Ares 1raC1lrn<nlS 
('n . 9.3%) 

• Mucositis 

Aquesta variable recull el nombre de pacients que van presentar mucositis de graus 

11l i IV com a reacció adversa a la QAD administrada (71 pacients, 24.4%) en front 

d' aquells pacients que no en van desenvolupar o en van tenir en grau 1 o II (220 

pacients, 75 .6%). La distribució de les categories d ' aquesta variable es presenta en 

el següent gnific. (Figura 11). 

Distribució de la variable Mucositis 

mucosi.s GJ..II 
(220,75.6%) 

Figura 11 

, . 

mucosifs G IIHV 
(71,24.4%) 

• Enteritis 

e anera similar a l'anterior aquesta variable recull el nombre de pacients que 

. ::.. presentar enteritis de graus III i IV com a reacció adversa a la QAD 

~ . ' nj strada (44 pacients, 15 .1%) en front d ' aquells pacients que no en van 

':Qe. 'olupar o en van tenir en grau 1 o 1I (247 pacients, 84 .9%). La distribució 

. , ~ .uesta variable es presenta en la Figura 12. 
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Distribució de la variable Enteritis 

enelitis Gil 
(247.&4.9%) 

en'eils G II ~IV 
( 44. 15.1%) 

Figura 12 

• Itraconazol 

Aquesta és la variable objecte del nostre estudi i naturalment esta formada per les 

dues categories que volem comparar: la de pacients que van rebre aquest far mac 

com a profilaxi antifungica 162 (55 .7%) codificats amb el valor 1; i la de pacients 

que van rebre un altre tipus de profilaxi consistent en glopejos, van rebre aque s1 

segon tractament 129 (44.3%) pacients i la seva codificació és O. La distribució per 

aquesta variable es pot veure graficament en la Figura 13 . 

Distribució de la variable Itraconazol 

not rncc:tlaza 
(129. 44.3°,0) 

Figura 13 
itraca1a2Ol 
(162, 55.7%) 
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1.l.3 Relacions i interaccions entre variables 

Una vegada conegudes les variables d'estudi, quin ús podem fer-ne i quines 

limitacions hem de tenir en compte, s'ha fet un estudi de les relacions d'aquestes 

variables dues a dues, per tal de controlar possibles colinealitats. Entre variables 

categóriques s'ha emprat el test d'independencia de X2, mentre que per a poder 

validar la hipótesi d'independencia entre una variable contínua i una de categórica 

s'ha utilitzat el t-test. Entre parells de variables contínues el metode per a 

determinar la importancia de la seva relació ha estat la matriu de correlacions. 

A continuació presentem de forma resumida ( l'estudi complet es troba en els 

aonexos 1, 2 i 3) l'extens estudi realitzat entre totes les variables mencionad es en 

I'apartat anterior. Com a mesura de control i per evitar possibles relacions 

equívoques entre les variables independents que ens poguessin dur a conclusions 

errónies s'han comparat dues a dues aquestes variables, mitjanQant testos 

d'iodependencia de X2 pels parells de variables categóriques i t-test quan s'ha 

tractat de comparar una variable contínua en front d'una variable categórica. Pe! 

que fa a l'estudi de la relació entre parells de variables contínues hem utilitzat el 

cidcul de la matriu de correlacions. 

a) Variables Contínues 

Estudiarem les interrelacions entre parells de variables contínues mitjan~nt la 

mattiu de correlacions. Sabem ja en aquest punt que existeixen parells de variables 

que ficilment estaran molt correlacionades i que podrien aportar colinealitats molt 

perilloses en la regressió que volem realitzar com a eina d'amllisi. Per aquests 

motius que acabem d'exposar el que farem més endavant sera realitzar una analisi 

de components principals (ACP) que ens permeti eliminar aquetles variables que 

aporten ÍDformació molt similar, per tant molt correlacionades i que a més podrien 

amb les seves colinealitats influenciar els resultats de la regressió logística. L' ACP 

també ens permetra reduir la dimensionalitat de l'espai. L'amplia matriu de 
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" 

correlacions que s'ha emprat per aquest apartat es presenta en l'annex 1, únicament 

adduint qüestions d'espai. 

En aquesta matriu veiem que hi ha un gran nombre de correlacions significatives 

entre les variables que prendran part en l'estudi. Per aquest motiu més endavant (en 

l'apartat 2.3.1) durem a terme una amUisi de components principal s (ACP) i així 

determinar més clarament quines variables extraurem definitivament del nostre 

estudio Al mateix temps aquesta ACP ens permetra veure grmcament com es 

relacionen les variables que han resultat amb correlacions significatives en aquesta 

matriu de correlacions. 

En aquest punt ja esmentem que som conscients que l' elevat nombre de proves 

d'independencia que durem a terme en els aparts b) i e) (totes amb un nivell de 

confian~ del 95% i un risc bilateral amb valor al2 0.025) faran que les decisions 

que es desprenguin deis seus resultats hagin de ser mirades amb una certa 

precauciÓ. De fet totes les eliminacions de variables que tindran lloc en aquest 

apartat han estat previarnent consultades i confirmades per criteris medics. 

b) Variables Categoriques 

Aquest apartat recull un resum d'aquells test d'independencia entre variables 

categóriques que han resultat significativament no independents. EIs resultats de tots 

aquests test es troben en l'annex 2; en la Taula 5 i a part es comenten aquells casos 

que ens semblen més rellevants i que tindran una conseqüencia més tangible en els 

següents apartats del projecte. 

D'entre les variables categóriques cal destacar especialment la relació entre tres 

variables. Aquestes són sexe (sexe), diagnostic (diagn), regim de QAD (tip_QAD). 

Els resultats deis test d'independencia entre aquestes variables es presenten en la 

Taula 6. 

24 




Material i Metodes 

s.e :-.:e Profilaxi 1.368 0.242 

.... .:xe Mucositis 0.830 0.362 

S:eXe Enteritis 4.959 0.026 

ProfiJaxi Mucositis 2.640 0.104 

Profilax.i Enteritis 2.337 0.126 

\fucositis Enteritis 0.010 0.920 

Taula 5 

Com és facilment deduible la variable sexe i la variable diagnóstic estan fortament 

relacionades per raons óbvies, dones el 100% deis casos de cancer de mama i ovari 

han estat diagnosticats en pacients del sexe femení. Per un raonament tant senzill 

com aquest és fitcil veure que el regim de quimioterapia administrat a un malalt 

dependra absolutament del tipus de patologia que pateixi; per aixó podem 

detenninar que aquestes variables estan absolutament relacionades entre elles i així 

odem valdre'ns d'una de les tres per a aportar aquesta informació al nostre estudio 

\-aria.I;J 

J' gnostic QAD 116.993 

J I gnostic Sexe 181.472 

_-\D Sexe 187.604 

< 0.0001 

<0.0001 

<0.0001 

Taula 6 

e001 hem dit fa uns instants només utilitzarem una de les tres variables per al 

:-: m e estudi, aquesta variable sera el diagnóstico 
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e) Variables Categoriques ¡Variables Contínues 

En el cas de les variables categóriques enfront de les variables contínues s'han dut 

a terme comparacions de mitjanes de totes les variables contínues per a cadascuna 

de les categories de les variables categóriques. No tots han resultat significatius i a 

continuació només es presenten resumits els resultats deIs t-test significatius 

corresponents a aquestes comparacions. 

Com es veu en la taula, Taula 7, alguns deIs valors de la columna Graus de 

Llibertat són valors reals en lloc de valors enters com correspondria, aquest fet posa 

de relleu que la variabilitat dins de cadascuna de les categories comparades no és 

constant (el resultat de la prova d'hipótesi sobre les variancies ha estat de rebuig de 

la hipótesi nuHa, que fa la hipótesi sobre la igualtat de variancies per les diverses 

categories de les variables dicotómiques) . Aquest fet es pot contrastar en l'annex 3 

que recull el llistat complet corresponent a aquesta analisi, en aquest llistat s'hi 

mostra primer la prova d'igualtat de les variimcies i després la d'igualtat de les 

mitjanes pels subgrups que defineix cadascuna de les categories de la variable 

categórica que s'estudia. 

Aquestes comparacions de mitjanes s'han fet amb un t-test bilateral, considerant 

significatives aquelles diferencies amb una significació ínferiors a 0.05, és a dir 

a/2=0.025. Com es mostrara en l'apartat 2.3 d' homogeneltzació de la mostra la 

variable Profilaxi és molt dependent de la variable en estudi Itraconazol. Aquest fet 

s'explica facilment amb el fet que la variable profilaxi recull quins van ser els 

pacients que van rebre el tractament alternatiu a l'itraconazol, és a dir, es tracta 

d'una variable reiterativa que no aporta pas informació sinó una important i nociva 

relació de colinealitat. Per aixó que a la vista deis resultats d'aquestes 

comparacions de mitjanes en les que aquest variable presenta diferencies 

significatives per a quasi totes les variables contínues decidim eliminar-la del 

nostre estudi. 
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Edat Diagnostic 2.958 45.237 0.005 

Edat Profilaxi 2.544 289 0.011 

DiesJebre Profilaxi 2.909 289 0.004 

DiesJebre Profilaxi 3.150 51.657 0.003 

neurropenica 

Dies ATE Profilaxi 2.285 289 0.023 

~o_ Episodis febrils Profilaxi 2.419 55.893 0.019 

Dies febre Profilaxi -3.395 289 0.001 

neurropenica 

Taula 7 

~.3 DEPURACIÓ DE LES DADES 

t:1 aquest apartat es presenten els passos previs a l'anaJisi estadística basats en una 

. ¡mera anaJisi descriptiva de les dades. Així, primer seleccionarem les variables 

ue ens resultaran més útils i informatives el pas següent sera comprovar el 

'omportament homogeni deis individus de la mostra pel conjunt de variables 

reviament escollides. 

:3.1 Selecció de variables 

D'entre tot el grup de possibles variables regressores format per les variables X i 

. es Z fl!\-1 es abans esmentades, ara n' escollírem només un subconjunt prou explícít i 

:-epresentatiu. Per tal d'eliminar aquelles variables que aportin la mateixa 

~ formació i que puguin resultar reiteratives o causants de colinealitats en la nostra 
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regressió, iniciarem un procés de depuració de les dades i de reducció de la 

dimensionalitat de l'espai que volem estudiar. Comen~em fent una Analisi de 

Components Principals sobre totes les possibles variables regressores quantitatives 

que es troben en la taula 2. 

L'Amüisi de Components Principals (ACP) que hem fet ha estat una arullisi 

normalitzada (analise normeé), així la variabilitat dins de cadascuna de les 

variables considerades no tindra importilncia i no resultaran reIlevants aqueUes 

variables amb molta dispersió. 

Amb l'ajut de la matriu de correlacions i sempre assessorats per criteris medics 

hem escollit el conjunt de variables més representatives que s'utilitzaran en les 

següents etapes de l'estudi. 

Observant conjuntament la matriu de correlacions i la taula on es presenten les 

contribucions de cadascuna de les variables als eixos resultants de l'ACP, hem 

seleccionat les variables que si que utilitzarem en el própiament anomenat anillisi 

estadístico Les variables que considerarem en aquest pas previ de selecció són les 

variables contínues independents o confusores previes. 

FaC1eur 2 
1Dprr---------~---~----~--------r---------n9 

0.5 

.05 

-1.0 b -:::------±=::: d 
.1.0 .0.5 o 0.5 1D 

FaC1eur 1 

Figura 14 
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Una representació grmca del primer pla factorial de l'AruUisi de Components 

Principal s es mostra en la Figura 14. 

Aquí podem veure com les variables que donen una mateixa informació es solapen 

o són molt proximes i com les variables que aporten diferent tipus d'informació 

tenen comportaments graficament oposats. Aquesta representació grmca reflecteix 

aquella informació dedulble a partir de la matriu de correlacions, per l'aportació de 

cadascuna de les variables als eixos considerats . 

Abans d' analitzar la matriu de correlacions per a decidir quines variables podrem 

eliminar de la llista de possibles variables regressores ens cal dir que el primer pla 

factorial obtingut de l'analisi que acabem de realitzar explica un 56.95% de la 

variabilitat total del conjunt de dades. Si tinguéssim en compte el tercer pla, 

aconseguiríem explicar fins un 68.57% de la variabilitat. Pel que fa a les variables 

que més contribueixen a aquests dos primers eixos factorials es tracta de Nombre 

de dies amb tractament antibiotic (No_dies_ATB)i Dies de febre (Dies_febre) el 

primer eix, i les variables que més contribueixen a la formació del segon eix es 

tracta de Dies de neutropenia (Dies _ neutropenia) i Día en que es supera la 

quantitat de 20*](111 plaquetes (Dia_P20000). També podem dir que de la 

representació grmca es despren el fet que la variable Ellat (Edat) no esta ben 

representada, podem fer aquesta afirmació veient quin és el tamany de la fletxa que 

la representa. Aquest fet pot ser degut a que altres correlacions més importants 

facin que el seu es vegi redult. Potser en passos posteriors, quan altres variables 

siguin eliminades. veurem com al citada variable guanya importancia. 

Un altre fet que cal comentar de la representació grafica que ens ocupa és que en el 

primer quadrant d'aquesta no hi aparegui cap variable. Quan es realitza una analisi 

de components principals cal dir que aquesta situació és bastant freqüent.. Aquest 

comportament s'explica perque un deis eixos es comporta, concretament el primer 

factor principal, com a eix de tamany. En el nostre cas particular aixo significaria 

que com més s'allunyen les variables del centre de la circumferencia, que recordem 

representa el comportament mitja, més alts són els seus valors. 
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Graficament ja intulm quines variables podran ser eliminades, perque la 

representació grafica ens mostra que les variables amb correlacions altes són molt 

properes entre elles. Aquest és el cas de Dies de febre neutropenica 

(Dies_febre_neutropenia), Nombre d'antibiotics (No_ATB) i Dies de febre 

(dies_febre) que es presenten absolutament solapades en el grafic. Contrastant 

aquest comportament grafic amb la matriu de correlacions (veure Annex 4) veiem 

que les interrelacions entre aquestes variables són de les més elevades. Aquesta 

pauta de comportament també és la que descriu la relació entre les variables Dies 

de neutropenia (Dies_neutropenia) i Dia a més de 20 *J(f// plaquetes. (Dia_P20), 

amb una correlació entre elles de 0.70. Així d'aquesta primera ACP podem 

concloure que eliminarem del conjunt de possibles variables regressores: Día a més 

de 20 *J(f/I plaquetes (Dia_P20), Nombre d'antibiotics (No_ATB) i Dies defebre 

(díesJebre). 

Malgrat que en aquesta ACP la correlació entre les variables Nombre d'episodis 

febrils (nO_episodis_febrils) i Nombre de dies amb tractament antibíotic 

(nO_dies_ATB), no té un valor especialment elevat s'ha eliminat del conjunt de 

variables regressores la primera d'aquestes variables perque des del punt de vista 

medie no s'ha considerat que aquesta variable pogués tenir cap tipus de rellevancia 

ni que fos especialment informativa. La informació d'aquesta variable ens la poden 

aportar variables com el Nombre de dies amb febre neutropenica i el Nombre de 

dies amb tractament antibiOtic que ha rebut el pacient. Així dones aquestes 

variables han estat eliminades contrastant els resultats estadístics obtinguts amb 

criteris medies que permeten donar a la interpretació deis resultats un sentit pie. A 

continuació realitzarem un altre ACP amb les variables restants que tindrem en 

compte en la nostra regressió, i després estudiarem els plans factorials resultants 

per tal d'intentar esbossar quines seran les caracteristiques deIs pacients que han 

desenvolupat una infecció fUngica. Presentem primer una representació grafica del 

primer pla factorial resultant de l'ACP, que es recull en la Figura 15. 

En aquest grafic podem destacar clarament el comportament oposat entre les 

variables com Nombre de áHules CD34+ recollides per cada pactent (N) _ CD34) 

i Dies de neutropenia (Dies_neutropenia) i després el conjunt format de les tres 
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-1.0 L ___-'--_..:::::=i:=::::._---'___ 

variables restants que es situen entre les dues anteriorment mencionades i que 

podrien fer-nos pensar en un comportament ortogonal respecte la resta, encara que 

de nou, la variable Edat (Edat) no apareix del tot ben representada i no permet 

afirmar amb rotunditat quin paper juga en la distribució global de les variables 

escollides com a regressores. 

Facteur 2 
1.0 P----.,---_=:::==¡::=::=;:::-------,-------.:¡ 

---<::l 
-1.0 -0.5 o 0.5 1.0 


Facleur 1 


Figura 15 

Per bé que les variables Nombre de díes amb tractament antíbiotic 

(No_dies_ATB), Nombre de dies amb febre neutropenica (Dies_febre_neutropen) 

i F-dat (Edat) es vegin relativament próximes en aquesta representació gnmca el seu 

comportament conjunt varia substancialment si canviem el pla d'estudi. D'altra 

banda en la matriu de correlacions corresponent (veure Annex 5) a aquest ACP no 

s' observa cap valor extremadament alt que ens pugui assenyalar alguna variable 

com a reiterativa o perillosament correlacionada amb alguna altra. 

El primer pla factorial d'aquesta analisi de components principals recull una 

variabilitat del 54.53%, mentre que si tenim en compte el tercer d'aquests plans 

aquest percentatge augmenta fins al 73.78%. A continuació descrivim quines són 

les variables que tenen més influencia en cadascun d'aquests eixos. Les variables 

que més contribueixen al primer eix són Dies de febre neutropeníca i Nombre de 
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dies amb tractamen! antibiótic; pel que fa al segon eix es tracta del Nombre de 

cel/u/es CD34+ en el sentit negatiu i de Dies de neutropenia en el sentit positiu. 

Donada la importimcia del tercer eix factorial, també direm que la variable Eda! te 
una importantíssima col'laboració en la formació d'aquest eix. En aquest moment 

podem dir dones que queda configurat el conjunt de variables regressores que 

emprarem per a la regressió lineal múltiple que ens ha de servir per tal de 

determinar si el tractament en estudi és o no significativament eficac¡:. Aquestes 

variables es recullen a manera de resum en la Taula 8. 

Dies de neutropenia 

Nombre de dies amb tractament 

Antibiotic 

Edat 

Dies de febre neutropenica 

N" de ceHules CD34+ 

Tau/a 8 

Abans de continuar, farem una ullada més al comportament de les nostres variables 

contínues escollides com a variables regressores. Per tal de corroborar que, si bé no 

s'han detectat relacions lineals especialment fortes, tampoc hi ha entre elles 

relacions d'altres tipus (quadnüiques, logarítmiques, .. . ), que amb la simple 

visualització del plot múltiple podriem observar. La representació gnlfica que es 

presenta és dones un plot múltiple (Figura 16). 
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Diagrames bivariants per les variables regressores 

:~ EMT 

23.15 

11.25 

24.15 

8.25 

6.15 

2.25 

48.9IlI57 
a:G++ 

11.5810 
I 

1P "",,,, ......7-" 1»1'> .,'1> 'j,~'" 'j,'P .,1> ...1~1"f1>'# 
Figura 16 

En aquest grmc no podem dir que s'apreciin cap tipus de interrelacions entre les 

variables que no sigui n les de tipus lineal que ja es descrivien en la matriu de 

correlacions de I'anitlisi de components principal s de I'apartat anterior. Per tant 

sabent ja la intensitat de les relacions lineal s i havent vist que no hi ha cap relació 

quadn\tica entre les nostres dades, podem continuar el nostre treball amb l'objectiu 

de fer que la nostra mostra sigui tant homogenia com sigui possible. 

2.3.2 Homogeneitat de la mostra 

El següent pas és estudiar 1 'homogenenat de la mostra per tal de saber si podem fer 

aquesta hipótesi per a les nostres dades o saber quines precaucions haurem de tenir 

en l'amUisi deIs nostres resultats. Per aixó el que farem sera comparar totes les 

variables escollides com a bones variables repressores amb la variable d'estudi, és 

a dir, amb la variable itraconazoL Recordem que es tracta d'una variable binaria, 

les seves dues modalitats són O pel grup que no va prendre itraconazol i 1 pel grup 

que si que va prendre aquest tarmac. 

De totes les possibles parelles de variables comencem estudiant la possible 

dependencia amb les variables categóriques, ens interessa demostrar-ne la 

homogenertat o la independencia, per assegurar-nos que no existeixen relacions 

entre aquestes variables que analitzarem. Si existeixen variables molt 

correlacionad es o molt dependents, poden actuar com a confusores de l'efecte o 
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donar-nos resultats equívocs ja que ens poden fer creure que existeix una fon¿ 

dependencia entre dues variables que estan relacionades amb una tercera variable 

confusora. Utilitzarem el test d'independencia de X2 de la variable itraconazoJ amb 

tota la resta de variables categóriques que introduirem en el nostre analisi com 2. 

variables independents. (Taula 9). 

De totes aquestes parelles estudiades només una ha resultat tenir significació 

estadística en la prova d' independencia, es tracta del parell itraconazol * profilaxi. 

De fet podíem preveure que aixó passaria ja que sabíem des d'un principi que a 

aquells pacients que no van rebre itraconazol se' ls va administrar un altre tipus de 

protecció, recollit en la variable profilaxi . Com a conseqüencia deis resultats 

obtinguts en aquest estudi previ de la homogenei'tat de la mostra el que farem sera 

eliminar la variable profilaxi del grup de variables explicatives, ja que en realitat es 

tracta d'una mateixa variable o de la variable complementaria que es 
"Itraconazol" . 

Itraconazol Sexe 2.130 0.144 

Itraconazol Diagnóstic 0.383 0.536 

Itraconazol Profilaxi 65.099 <0.001 

Itraconazol Tipus_QAD 0.000 0.990 

Itraconazol Mucositis 2.305 0.129 

Itraconazol Enteritis 0.242 0.622 

Taula 9 

La segona part de la comprovació de la hipótesi de la homogeneitat de la mostra 

sera la comparació de mitjanes pels dos grups a comparar realitzat en totes 

cadascuna de les variables quantitatives de l' estudi o Aquest estudi es presenta 

recollit en la Taula 10. 
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D'aquest quadre que recull tots els tests d'igualtat de mitjanes per les variables 

contínues respecte la variable itraconazol només dues diferencies de mitjanes 

resulten significatives: les de la variable edat i les de la variable nombre de dies de 

febre neutropenica. Cal dir clarament que aquesta darrera variable recull el nombre 

de dies de febre neutropenica resultant del tractament quimioterapic administrat als 

pacients. 

Variable Itaconazol 


( 0= No Tractament amb Itraconazol, l=Tractament amb Itraconazol) 


Test d'igualtat de Variaocia t-test per la igualtat de mitjanes 

Valor 

F-Fisher 

SigoirlCació Valor 

t-Student 

Graos 

de Uibertat 

Sigoificació 

Edat 2.489 0.116 3.976 289 <0.001 

Bies de ncutropenia 6.597 0.011 -0.993 228.413 0.322 

Bies de febre 

lICUtr'opeoica 

17.170 <0.001 3.568 289 0.001 

Bies de tractament 

ATB 

2.554 0.111 -0.424 289 0.672 

¡CD34+ 3.298 0.070 0.339 211.964 0.735 

Taula 10 

Si bé totes les altres relacions entre variables significatives que han sorgit fins ara 

han estat només mencionad es cal que en aquestes dues hi fem una atenció especial 

pe:rque es tracta de la nostra variable d'estudi i llavors caldra tenir en compte a 

quines conclusions poguem abocar-nos perque ja partim d'un fet conegut. 

El fet que la diferencia de mitjanes per la variable Edat hagi sortit significativa per 

quasi totes les variables categóriques estudiades fa evident que es tracta d'una 

conseqüencia implícita de la selecció no aleatória deis individus de la mostra 

Podem dir concretament que la mitjana d'edat del grup que no va rebre itraconazol 

és superior a la del grup que si en va rebre. 

Pel que fa a la significació de la diferencia de mitjanes per la variable Dies de febre 

1IeIIIropenica diem que haura de ser un deis focus d'atenció en els resultats per tal 
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de no extreure'n conclusions errónies. En aquest cas la mitjana de Dies de febre 

neutropenica també és més gran pel grup de pacients que no va rebre el tractament 

amb ItraconazoL 

2.4 EINES ESTADÍSTIQUES D'ANÁLISI 

En aquest apartat es presenten quines seran les mesures d'incid¿mcia utilitzades per 

tal d'avaluar l'eficacia del tractament antitUngic en estudi. Com que aquest estudi 

s'ha realitzat des de enfocaments diversos i es busquen respostes de diferents tipus 

a la mateixa pregunta en el conjunt d'aquest projecte s'han utilitzat diferents tipus 

d'eines estadístiques que s'exposen en els diversos subapartats de l'apartat en el 

que ens trobem. 

2.4.1. Plantejament de I'anilisi 

Per tal de determinar l'eficacia del tractament en estudi proposem dues maneres 

diferents i complementaries de determinar la utilitat o no de l'itraconazol com a 

metode de profilaxi antitUngica. 

La primera d'aquestes formes, més descriptiva, es centra únicament en la 

comparació de les taxes de risc i incidencia pels diversos tipus d'infeccions 

tUngiques en estudi per a cadascun del dos tractaments emprats. Així estudiant 

després el valor del quocient entre els valors obtinguts per a cadascun deIs 

tractaments, veurem l'existencia o no de dependencia i si podem qualificar 

l'itraconazol com a factor protector vers les infeccions tUngiques que s'han 

estudiat. 

El segon m~tode proposat, més descriptiu, pretén determinar si hi ha altres factors a 

banda del propi tractament estudiat que puguin tenir influencia en l'aparició de les 

mencionad es infeccions. Aquest meto de proporciona a més a més una estimació de 

l'efecte del farmac ajustada per la resta de variables regressores. 
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Creiem que una regressió logística múltiple pot donar una visió més amplia de la 

importancia d'alguns factors tangencialment relacionats amb l'aparició 

d'infeccions fiíngiques. Aquesta regressió s'aplica al grup de variables 

representatiu del total de variables previament considerades en l'estudi. L'apartat 

2.3 d'aquest projecte és el que recull aquest procés de selecció previ a la regressió 

logística. Cal emfasitzar la importancia d'aquesta etapa previa en aquest punt 

perque ha estat realitzada pensant ja en dur a terme una regressió com a estudi 

muhivariat de les dades. Ja en el seu moment s'ha explicat que l'ACP aplicada 

tenia com a objectiu principal reduir la dimensionalitat de l'espai i així reduir al 

mmm les colinealitats existents entre les variables i les conseqüencies que 

d'aquestes se'n poguessin derivar, com ara assignar a una variable secundaria que 

actua com a confusora de l'efecte la importancia que correspon a una altra variable 

més útil a nivell explicatiu o més significativa a nivell medic. 

1.4..2 Mesures d'incidencia 

En el camp de l'epidemiologia s'utilitzen diversos tipus de mesures que s'agrupen 

en tres categories: 

mesures de freqüencia d'una malaltia 

mesures d'associació 

mesures d'impacte potencial 

Les primeres descriuen com de comú és una malaltia en referencia al tamany d'una 

població candidata concreta. La seva utilitat rau en el fet d'intentar caracteritzar 

.'aparició de malalties, discapacitat o morts en una població humana i per tant són 

fonamentals per a investigacions descriptives i10 etiológiques. 

Les mesures d'associació determinen la relació estadística entre un factor d'estudi 

donat i una malaltia. Reflecteixen una comparació de mesures de freqüencia amb 

dues o més categories (o valors) del factor d'estudi; ja siguin relacions implícites o 
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explícites. Aquestes mesures sintetitzen la relació estadística que existeix entre un 

factor d'estudi i una malaltia, per tant són molt usades per a fer inferencia causal 

Parlarem més vastament d'aquestes mesures en el següent apartat. 

La tercera de les categories és una combinació de les dues anteriors, combina 

mesures de freqüencia i d'associació, i es tracta d'una categoria especialment útil 

per a reflectir la contribució esperada d'una factor en estudi a la freqüencia d'una 

malaltia en una població particular. Donades les variables d'estudi que nosaltres 

tenim preseindirem d'aquestes darreres mesures, ja que el nostre objectiu és 

determinar l'eficacia del tractament en estudio 

Les conclusions del nostre estudi seran realitzades utilitzant l'anillisi deis resultats 

obtinguts amb l'aplicació de mesures d'incidencia i d'associació, juntament amb 

els resultats que s'obtindran en la regressió lineal múltiple. 

Les mesures d'incidencia reflecteixen el nombre de casos nous ocorreguts durant 

un periode d'estudi determinat. Podem anomenar diverses d'aquestes mesures: rise, 

odds, índexs; així com també diverses maneres d'estimar-los. 

La taxa d'incidencia d'aparició d'una malaltia és el potencial instantani de canvi en 

l'estat d'una malaltia (per exemple l'aparició de nous casos) per unitat de temps en 

1 'instant t, relativa al tamany de la població candidata (per exemple, individus sans 

en l'instant t). Alguns autors s'han referit al concepte de mesura d'incidencia com a 

"risc instantani" o probabilitat. Una de les limitacions amb les que ens trobem més 

sovint és la de poder expressar el tamany de la nostra població com una funció 

matematica de temps, fet que ens pot impedir obtemr taxes d'incidencia instantilnia. 

Les taxes d'incidencia són idómes per provar hipótesis etiológiques de malalties 

amb periodes de rise extensos. Provar una hipótesi etiológica equival a dir 

demostrar una relació causal. 

Per a quantificar la incidencia d'una determinada malaltia existeixen diferents 

maneres de fer-ho; el meto de escollit depen de les caracteristiques particulars del 

disseny de l'estudi. Per predir un canvi individual en I'estat de salut d'un individu 
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en funció d'unes certes caracterlstiques conegudes (p. ex. factors d'exposició), 

nosaltres hem de coneixer el risc de desenvolupar la malaltia en qüestió. 

L'estimació del risc en aquests casos és més rellevant per tal de determinar el 

pronóstic d'un pacient, per seleccionar una estrategia de tractament o fins i tot per 

prendre decisions sobre els comportaments relacionats amb la salut. És obvi que pel 

cas que ens ocupa, es tracta d'estimar el risco El risc és una probabilitat 

condicionada de desenvolupar una malaltia durant un perlode donat i es pot utilitzar 

tant per predir canvis individuals en l' estats de la malaltia com per provar hipótesis 

etiológiques per malalties amb perlodes de risc restringits. 

Pel nostre cas utilitzarem el metode acumulat simple (simple cumulative method, 

KJeinbaum et al. 1982). Aquest metode és un cas particular del meto de actuarial en 

el que es tenen en compte les possibles retirades d'un estudi durant el perlode 

d'observació. L'equació que s'utilitza per a calcular la incidencia acumulada en el 

període des del temps 1:0 fins al t, en aquest cas, és la següent: 

1 

On: 1 = nombre d'individus que presenten el factor en estudio 

No'= tamany de la mostra en el moment 1:0, inici del perlode d'observació. 

W nombre de retirades durant el període d'observació. 

Com que en el nostre cas el perlode d'observació deis pacients, la durada de 

ringrés en el nostre estudi, és curt no s'han observat retirades de l'estudi. Per aixó 

W en aquesta equació sen! igual a O, llavors la fórmula que nosaltres emprarem per 

a resrimació del risc és la següent. 
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On: No'= tamany de la mostra en el moment lo, inici del període d'observació. 

Sovint estimem el risc calculant la proporció d'individus que desenvolupen la 

malaltia durant el període d'observació (lo, t). Ens referirem a aquesta proporció 

anomenant-la incidencia acumulada (cumulative incidence), Cl. Generalment, CI és 

calculada només per la primera aparició de la malaltia entenent que, la població 

candidata esta formada per un conjunt d'individus sans al principi del període de 

seguiment. 

El risc és, per definició, l'estimació de la incidencia acumulada. No és una 

estimació acurada del risc a menys que tots els individus de la població estudiada 

siguin observats per la totalitat del període de seguiment. 

EIs nostres pacients han estat seguils des de l'inici fins al final del tractament i el 

que es fa és anotar si han desenvolupat o no alguna infecció i si és que sí, s'anota de 

quin tipus d'infecció es tracta. Aquesta metodologia fa que es considerin iguals els 

casos d'un pacient que ha desenvolupat la malaltia el primer día d'observació que 

el que l'ha desenvolupat duranl el darrer: en ambdós casos considerem que el 

tractament ha estat inefic~ enfront la preven ció de les infeccions estudiades i que 

durant el tractament ha desenvolupat una de les infeccions que es volien prevenir. 

En el nostre cas s'acompleixen les dues premisses que es demanen per a poder 

aplicar aquest metode que acabe m de presentar: tots els individus de la nostra 

mostra han estat seguits durant tot el període d'estudi (aixo significa, no hi ha 

retirades) i a més aquest període d'observació és un període curt, i per tant la 

malaltia d'estudi té un temps d'incidencia breu. Els calculs corresponents a 

aquestes mesures es presenten en l'apartat de resultats 3.1, on les veurem aplicades 

pels dos grups en estudio 1 després utilitzarem mesures d'associació per tal de 

mesurar quin grau de relació existeix entre el tractament en estudi i la presencia o 

no deis tipus d'infeccions fiíngiques en estudio 
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L4.3 L'odds ratio 

la en la definició deIs nostres objectius hem afirmat clarament que la finalitat del 

present projecte era determinar l'eficiencia o no del tractament que s'ha administrat 

aIs pacients de la mostra. Malgrat aquest interes principal per a determinar la utilitat 

profilactica de l'itraconazol envers les infeccions fUngiques, no podem oblidar que 

la realitat és multivariant i que en aquest cas també intervenen altres factors i 

variables que caldra que tinguem en compte. És per aquest motiu que en el següent 

apartat es presentara la funció de regressió logística. En l'apartat on es proposa una 

aniilisi més general de les nostres dades utilitzarem aquesta eina. Existeixen dos 

tipos de mesures d'associació: unes basades en el quocient de mesures d'incidencia 

i aItres basades en la diferencia d'aquestes mesures pels diferents grups. 

En aquest punt és doncs necessari parlar de l'Odds com a mesura d'incidencia i més 

endavant parlarem de I'Odds Ratio (OR) que és estimat quasi de manera directa en 

la regressió logística. 

Abans de continuar cal dir clarament que I'Odds es pot considerar una mesura 

d'incidencia, i també una mesura del risc d'incidencia i que si es presenta en aquest 

aparta! és, a més, per la relació que tindra més endavant amb la regressió logística, 

que s'utilitza en aquest projecte com a eina d'analisi multivariant. Així és que 

utilitzarem l'Odds Ratio com a estimació de la incidencia de les diverses infeccions 

ñmgiques. 

Podem definir l'Odds estrictament com un quocient de dues probabilitats~ es tracta 

del quocient entre la probabilitat que es doni un determinat esdeveniment i la 

probabilitat que no es doni aquest esdeveniment. 

Aquestes dues probabilitat que acabem de mencionar acostumen a ser probabilitats 

ooodicionades pel mateix factor de risc, d'exposició, per bé que aquesta condició, 

~'algui la redundancia, no és estrictament necessaria ni cap condició per a poder 

aplicar aquesta mesura. n'lustrarem el calcul d'aquesta mesura a partir d'una taula 

de tamany 2x2 (Taula 11). 
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Exposició al Factor 

(E) 

No exposició al Factor 

(E) 

Presentar 

la Ma)a)tia 

(D) 

Pl1 

P21 

No Presentar 

la Malahia 

(D) 

P12 

Pn 

Total 

PI· 

P2• 

Total P·I P·2 P.. 

Taula 11 

Així a partir d'aquesta taula podem calcular els Odds pels individus que han estat 

exposats al factor d'estudi (E), de la següent manera: 

Odd(E) =O(D IE) = [p¡\ /P¡ 1=p¡\ 
[P¡2 /P¡ ] P¡2 

mentre que els Odds per aquells individus no exposats al factor d'estudi, es calculen 

mitjan~ant la fórmula: 

[P21 /p! ] P2IOdd(E) O(D IE) 
.[P22 /p! 1=P22 

Un cop presentat l'Odd com a mesura de freqüencia i també usada per mesurar la 

incidencia, ens centrarem en noves mesures que basant-se en les ja vistes, associen 

les probabilitats i els riscos per a les diferents categories d'estudi . Perque no tindria 

gaire sentit calcular UDS determinats índexs per a cada grup separadament i no 

intentar explicar quina relació o quines diferencies hi ha entre ells. Les mesures que 
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es presenten a contínuació tenen com a utilitat donar un índex que resumeix l'efecte 

del tractarnent en estudi i ens indica si realment protegeix o no el factor administrat. 

La comparació d'ambdós resultats conjuntament es dura a terrne mitjanyant unes 

emes objectíves i numeriques, anomenades mesures d'associació. 

La segiient i darrera mesura que presentem és l'Odds Ratio. Fa uns moments ja hem 

vist que l'Odd era un quocient entre la probabilitat d'un esdeveniment i la 

probabilitat del seu complementari, ambdues probabilitats condicionades pel mateix 

feto La mesura d'associació que definirem a continuació és el quocient de dos Odds 

corresponents a probabilitats condicionades a dos esdeveniments complementaris. 

Aquesta mesura té com a objectiu determinar per quant es multiplica l'odd (la 

disparitat) de desenvolupar una malaltia deis individus exposats a un factor respecte 

als individus no exposats. A més aquesta mesura ens permet també l'estimació 

d'intervals de confianya a partir de l'estimació puntuaL 

Així dones, utilitzant la nomenclatura que hem emprat fins ara, podem descriure 

l'Odds Ratio (OR) de la manera següent: 

OR 

Pll / 
O(DIE) _ !P12 
O(D IE) P21/ 

_ P1I XP22 
P12 X P21 

/P22 

B rang de valors que pot prendre l'OR va des de O, que indica associació negativa 

i ptt tant que el factor estudiat actua com a factor protector, fins a + 00, valor que 

quantifica una associació positiva, aixo vol dir que el factor d'estudi és un factor de 

risco Com més alt és el valor de l'OR més important és el factor de risco El punt 

neutre d'aquesta relació és indicat pel valor 1, que indica independencia entre el 

factor d'estudi i la malaltia observada. 

Les propietats de l'OR perrneten facilitar la interpretació deIs resultats que 

s'obtenen. D'aquesta manera, aplicant només una transformació logarítmica al 
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valor calculat podem convertir la mesura en simetrica, calcular intervals de 

confian~a i fins i tot, trobar una manera clara d'interpretar el resultat d'una 

regressió. El log (OR) proporciona un interval centrat en 0, valor que indica 

independencia, amb extrems - 00,+00, que indiquen factor de protecció i factor de 

risc, respectivament amb una intensitat que es determina en funció de la magnitud 

del valor. 

Aplicant logaritmes a l'expressió matematica de l'OR, podem convertir aquesta 

expressió d'un model multiplicatiu a un d'additiu, al que si apliquem les propietats 

de la varian~a per mostres aleatóries simples, s'arriba a la següent expressió, que 

permet calcular la varian~a de la mesura avaluada (si Pij són suficientment grans). 

V[tn(OR)]=_1 +_1 +_1 + 1 
Pll Pl2 P21 P22 

Prenent l'arrel quadrada d'aquesta expressió podrem determinar la desviació típica 

a partir de la qual, i havent fixat un nivell de confian~a, podrem estimar un interval 

de confian~a per l'OR. L'estimació de l'interval de confian~ de l'OR es realitza a 

partir del calcul de l'interval de confian~a del seu logaritme. L'expressió a partir de 

la qual obtindríem el calcul d'un interval de confian~a per l'OR és: 

ln(OR) ± Z%*.JV[ln( OR)] 

Aplicant l'operació inversa al logaritme als límits de l'interval de confian~ 

resultant obtenim, l'interval desitjat. 

Les propietats interpretatives del logaritme de l'OR enllacen també amb la 

intetpretació del coeficients resultants d'un model de regressió. Naturalment quan 
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ajustem un model de regressió busquem en els coeficients una explicació 

quantificada del comportament de la variable dependent en funció de les variables 

regressores, també anomenades independents. Aixi se'ns suggereix (K1einbaum et 

aut., 1982) que els estimadors deis coeficients d'un model són, per ells mateixos, 

mesures d'associació. 

1A.4 Mesures d'associació 

Les mesures d'associació reflecteixen la forQa de la relació estadística entre el 

factor d'estudi i la malaltia. Aquestes mesures involucren una comparació directa 

entre les mesures de freqüencia pels diferents valors o categories del factor 

d'estudi Aquestes mesures es basen en la majoria deis casos en quocients o 

diferencies entre les dues mesures de freqüencia obtingudes pels diferents nivells de 

la variable categórica en estudi. 

La primera d'aquestes mesures és el Risc Atribuible (RA). Aquest pretén d'avaluar 

l'increment de risc originat per l'exposició al factor. Assumint que totes les altres 

causes exerceixen un mateix efecte sobre tots els individus de les dues categories en 

estudio Segueix un model additiu. 

Es calcula mitjanQant una simple resta entre les probabilitats de presentar o no la 

malaltia condicionades la primera al fet d'haver estat exposat al factor de risc i la 

segooa de no haver -ho estat. 

RA=P(DIE) P(DIE) 

El rang de valor que pot prendre el RA esta compres entre -1 i 1, indicant així si es 

tracta d'un factor de risc o d'un factor protector respectivament. El valor que ens 

indicari independencia i per tant la no existencia d'associació sera el valor O. 
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La següent mesura d'associació que presentem es basa també en les mateixes 

probabilitats, malgrat aquesta vegada la mesura d'associació presentada es basa en 

un quocient. Així parlem del Risc Relatiu (Risk Ratio), que es calcula directament 

a partir del quocient de dues mesures d'incidimcia acumulada de la manera següent: 

~ R 
~ 

~ el¡ 
~ 

n¡In.RR¡ =+=elR, = =eiRo o ao/ 
/ no 

on R¡ és el risc estimat per la categoria i-essima d'exposició al factor. En el nostre 

cas com que només comparem I'exposició o no a un factor d'estudi (itraconazol) 

només tindrem un R1 , que significa el risc pel grup de pacients als que se'ls va 

administrar itraconazol. El terme ('IR, s'anomena quocient d'incidencia acumulada 

(cumulative il1cidel1ce ratio), i compara la categoria i-essima d'exposició al factor 

d'estudi amb el grup de referencia (i=O) o grup control que és el grup als que no 

s'ha administrat el tractament en estudio 

En el cas de malalties amb un periode de risc baix, el Risc Relatiu és normalment el 

parametre d' intereso En termes de probabilitats condicionades, es pot expressar el 

RR com pr(DIE)jpr(DIE) , on el numerador és la probabilitat de desenvolupar la 

malaltia (O) condicionada al fet d'haver estat exposat al factor de risc (E), mentre 

que el denominador és la probabilitat de desenvolupar la malaltia (D) sense haver 

estat exposat al factor d'estudi (E). Utilitzant el teorema de Bayes (Neutra and 

Drolette, 1978), podem expressar aquests dos risc s en funció de les probabilitats 

condicionades. Ho expressem de la següent manera: 

pr(D IE) = pr(D)pr(E ID) 

pr(D)pr(E ID) + pr(D)pr(E ID) 
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pr(D IE) = pr(D)pr(lI ID) 

pr(D)pr(E ID)+ pr(D)pr(E ID) 


on pr(E ID) és la probabilitat d'haver estat exposat SI s'ha desenvolupat la 

malaltia. Així doncs podem definir 

RR::: pr(E ID) [pr(D)pr(lI ID) + pr(lJ)pr(lI 115)] 
pr(E ID) pr(D)pr(E ID) + pr(D)pr(E ID) 

Els valors que pot prendre el Risc Relatiu (RR) van de O fins a + oo. Entre O i 1 

parlarem del tractament que estudiem com a factor protector, mentre que un cop 

superat el valor 1, punt que indica la inexistencia d'associació, parlarem d'un factor 

de risc més fort com més elevat sigui el valor del RR. 

Considerem una variable dicotómica (com és el nostre cas) codificada amb valors 

1= individus exposat i 0= individus no exposats; ens proposem estudiar els casos 

incidents amb un model lineal simple. Una recta de regressió amb l'objectiu 

d'estimar el risc i basant-nos en un model lineal simple té la següent equació: 

R::: bo + btX, on R és el risc predit conegut el valor de X. 

NosaItres podrem estimar la diferencia del risc, estimant aquest valor pels diferents 

vaIors de X . Així podrem parlar de la diferencia del risc (RD, risk difference) 1 que 

és estimada per la pendent de la recta com és iacilment demostrable. 

Així dones, si assumim un model lineal simple podem interpretar la pendent de la 

n:ct.a com l'estimació de la diferencia del risc 
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Seguidament es mostra un model no lineal que necessita una transformació 

logarítmica natural (ln) de R. Així doncs l'anterior equació queda transformada en 

In R=b + b1X => R=e (b.+b¡X)o 

Donat aquest model exponencial, nosaltres ara podem calcular el risc relatiu (RR) 

R
A 

A 

RR=+=eb¡ 

Ro 

D'aquesta manera podem dir que el Risc Relatiu (RR) deIs individus exposats 

respecte els no exposats sera estimat per l'exponencial de b1. 

Finalment arribem al metode més usat per predir la presencia de malalties: el model 

logístic, que involucra la transformació logística. Parlarem ampliament de la 

regressió logística en el següent apartat, peró abans mostrarem l'estreta relació 

existent entre ella i l'Odds Ratio del Risc (Risk Odds Ratio, ROR) . A partir de la 

transformadó logística de R: 

ln[ R ]
A 

_ 1-bo +b¡X=.R=(l-R) 
A 

1+ e[-(bo+b¡X)] 

D'aquesta manera amb el model logístic podem estimar l'Odds Ratio del Risc 

Relatiu (ROR): 
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Pes- tant l'antilogaritme de b l pot ser interpretat com l'Odds Ratio, que és un 

estimador del quocient de la densitat d'incidencia en un estudi amb disseny de cas

control. La metodologia del disseny cas-control es basa en una observació 

retrospectiva que pretén de comparar els pacients que pateixen una malaltia (casos) 

amb pacients que no la pateixen (control) i llavors poder determinar si la diferencia 

del tractament ha provocat que uns desenvolupessin la malaltia mentre els altres 

continuaven sanso És degut a que l'esquema general del disseny coincideix amb el 

oostre cas que és utilitzada aquest metodologia. En l'apartat 2.4.5 s'expliquen altres 

tipus d' assajos deIs que també s'ha utilitzat algun concepte. 

14.5 Tipus d'assajos clínics 

Tant en algun apartat anterior com en apartats posteriors d'aquest treball hem 

mencionat o mencionarem diversos tipus de dissenys i metodologies utilitzats en 

assajos clínics. A continuació es presenten unes breus notes explicatives deIs 

diversos tipus d'assajos citats. 

Es assajos clínics constitueixen unes fases fonamentals per al desenvolupament 

científic en les quals s'implica molt de prop I'estadística, en la majoria deIs casos 

s'utilitza sobretot la inferencia. La necessitat de provar I'eficacia d'un tractament i 

obteoir, per tant, dades molt fiables sobre el seu efecte ¡' les seves conseqüencies fa 

que es planifiquin assajos clínics. Proves que estan sotmeses a tot tipus de controls i 

que tenen com a objectiu provar el tractament en la població objectiu. Regulats eIs 

principis bisics que han de complir tots els assajos clínics, clarament fixats en la 

declaració d 'Helsinki l'any 1964, durant l'Assemblea Medica Mundial, en la que es 

recuIlen els drets deIs pacients, s'han desenvolupat nombrosÍssims dissenys i 

tecniques que intenten minvar els biaixos i els defectes que les limitacions 

prictiques imposen en I'analisi estadística. 
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Podem descriure diversos tipus d'assajos clínics segons quines siguin les 

condicions en que tenen Iloc. Parlem d'assajos observacionals i experimentals en 

aquests segons podem intervenir i controlar com a mínim el grau d'exposició al 

factor d'estudi, mentre que en el primer tipus d'assajos clínics el paper de 

l'investigador és merament d'observador, com el mateix nom deIs assajos indica. 

Sovint en aquests casos també podem controlar altres factors que considerem que 

afecten la resposta del nostre estudi. El disseny experimental persegueix poder 

donar el pas de l'associació estadística al' imputació causal. Pel que fa als estudis 

observacionals, es tracta d'estudis en que l'investigador es limita a anotar els canvis 

que es produeixen sense poder intervenir en el transcurs deIs fets. Per aquest motiu 

no podra mai manifestar-se sobre la possible causa del comportament observat. 

També podem parlar de tipus d'assajos clínics segons quina sigui la seqüencia 

temporal d'obtenció deIs valors de la causa i de l'efecte. Podem parlar de 

• 	 Estudis transversals són aqueIls en el que no es segueix cap seqüencia 

temporal entre la causa i l'efecte perque ambdós es medeixen en el mateix 

moment. No podem veure l'aparició deIs casos, sinó els que es donen, sense 

identificar que s'ba produYt primer si la causa o l'efecte. 

• 	 Estudis longitudinals quan existeix una seqüencia temporal entre causa i efecte 

de manera que ens permet veure els casos que apareixen durant l'observació i 

d'aquesta manera poder estimar la incidencia. 

També distingim entre aquests darrers estudis: 

• 	 Retrospectius. Quan existeix una seqüencia temporal. Es tracta d'estudis 

longitudinals que miren enrera i que partint de l'efecte, busquen la causa en el 

passat, l'estudi més freqüent d'aquest tipus és l'estudi cas-control. 

• 	 Prospectius. També existeix en aquests la seqüencia temporal í es tracta 

d'estudis longitudinals. Es realitza un seguiment de persones que estan 

exposades i persones que no exposades al factor o bé la diferencia entre els 

grups d'estudi és el grau d'exposició del factor. El tipus més freqüent és 

l'estudi de cohorts (seguiment d'un grup durant un cert temps en el que 
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s'intenta determinar una causa amb tots els possibles efectes que aquesta pugui 

tenir). 

En el nostre disseny podem considerar en algun aspecte que ens trobem davant 

d'un estudi experimental. En el cas de l'itraconazol s'ha pogut determinar a quíns 

pacients se'ls assigna aquest tractament i a quíns no. En el cas concret d'algunes 

altres variables (Dies de febre neutropenica, Nombre de áHules CD34+ 

recollides) no ha estat possible aquest control perque es tracta de variables no 

controlables ja que depenen de l'organisme del pacient i encara que han estat 

introduides com a variables regressores som conscients que no es tracta de 

wriables estrictament índependents i controlades voluntariament senzillament 

perque no són controlables. 

E nostre disseny no segueix estrictament cap d'aquests dissenys. Si bé també és 

cert que no es tracta d'un assaig clínic i que a més de la recollida de dades no s'ha 

controlat res més que una variable: Administració del tractament d' ltraconazol, i 

que la resta de variables han estat incloses com a regressores explicatives sense 

baver estat controlades. 

1A.6 Regressió Logística 

La metodología de la regressió ens és útil sempre que coneguts els valors d'un 

puimetre volem determinar o bé predir quin sera el valor d'una altra variable 

d'interes. Quan la variable que nosaltres volem predir és una variable contínua 

utiJitn:m la regressió lineal, simple o múltiple, en funció deIs parametres que 

wIguem o poguem introduir al nostre model. En el cas que ens ocupa peró, es 

trac::ta de predir el comportament d'una variable binaria dicotómica, la que indica la 

presencia o no d'un determinat tipus de fongs en els individus de la nostra mostra. 

És per aquest motiu que s'ha utilitzat la regressió logística. 
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Es tracta d'un model similar al de la regressió lineal peró adaptat al fet que la 

variable dependent és categórica. Com ja s'ha mencionat en l'apartat anterior, la 

regressió logística permet a més d'estimar el Odds Ratio (OR) per a cada variable 

independent que hagi estat introdulda al model. Aquest motiu també converteix 

aquesta eina en una metodologia idónia pel nostre projecte ja que ens permet 

ampliar la visió del nostre estudi a altres factors que, també tenen relació amb la 

variable dependent que estudiem, encara que des d 'un segon tenne. Així podrem 

quantificar al mateix temps totes les influencies que puguin haver-hi sobre la 

variable d'estudi d'una manera conjunta; considerant, a més, possibles interaccions 

entre elles. 

Sempre que volem relacionar un conjunt de variables independents amb una 

variable dependent dicotómica, ens enfrontem a un problema de multivariabilitat. 

En l'anitlisi d'aquest problema, algun tipus de model matematic és típicament 

utilitzat per tractar amb relacions complexes entre moltes variables. La regressió 

logística és una aproximació al model matematic que pot ser utilitzada per descriure 

la relació entre un conjunt de diverses variables independents amb una variable 

dependent dicotómica. Existeixen diverses aproximacions als models peró la 

regressió logística és la més utilitzada i popular. La popularitat de la regressió 

logística rau en la fonna de la funció logística, que descriu la fonna matematica en 

que es basa el modellogístic. Aquesta funció té la següent expressió matematica 

f(z) = 1 
,Vz E(-00,+00)

1+e-z 

Observant la funció del model logístic es veu clarament que la funció logística pren 

valors entre O i 1, aquesta és la primera raó que fa del modellogístic un model molt 

utilitzat. El model ha estat dissenyat per a predir una probabilitat, que sempre és un 

nombre entre O i 1. En tennes epidemiológics és el que s'anomena risc que un 

individu desenvolupi una malaltia. Sigui quin sigui el risc que estimem amb la 

regressió logística aquest mai sera una valor inferior a O ni superior a 1. Aixó no 
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passa en tots els models possibles i aquest fet fa que la regressió logística sigui la 

primera opció escollida quan es tracta d'estímar una probabilitat. 

Anem ara a centrar-nos en el modellogístic. Per obtenir el modellogístic a partir de 

la funció cal escriure z com una suma lineal de les variables independents Xi; de 

manera que z queda convertít en un Índex que combina les diverses Xi considerades. 

Podem substituir aquesta expressió lineal a la funció que hem definit fa uns 

moments, i obtenim el següent resultat: 

Ara ens cal situar aquest expressió matematica en el context epidemiológico 

L'entom epidemiológic fa referencia al fet d'haver observat un determinat nombre 

de variable independents X¡ per un grup d'individus pels quals s'ha determinat un 

status respecte la malaltia (1, "s'ha diagnosticat la malaltia per aquell pacient"; O, 

"'00 s'ha diagnosticat la malaltia en aquest individu"). El nostre objectiu és utilitzar 

aquesta informació per a descriure la probabilitat que la malaltia aparegui en un 

determinat periode d'estudi en un conjunt d'individus sans amb un conjunt de 

vaIors per a les variables independents Xl, Xz, ...Xt que es mesuren en el moment 

d'inici de l'estudi o durant el desenvolupament del mateix. La probabilitat de ser 

modelat ve determinada per la formulació de la probabilitat condicionada 

P(D=IIXl, X2, ...Xt), si aquest probabilitat es pot expressar en funció de la fórmula 

que hem vist abans es parla de model logístico EIs valors de a. i Pi, nosaltres els 

estimarem a partir d'un conjunt de valors coneguts de les X¡ i també de la variable a 

predir, y. Una vegada coneguts els valors d'aquests parametres i donats els valors 

per un determinat individu, nosaltres podrem obtenir la probabilitat que té aquest 

individu de desenvolupar la malaltia durant un periode d'observació determinat. 
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Així dones, podem, per facilitar la notació, escriure 1 'anterior probabilitat 

condicionada com una funció de probabilitat de X, així, més endavant podrem 

eseriure el modellogístic com la probabilitat de X. Vegem-ho: 

1 

P(D=1IX),X2 ,···,X,J P(X) = 1 -(a+'EP¡X¡


+e 

A partir d'ara treballarem amb la mateixa fórmula pero ens hi referirem com a 

P(X), perque considerem que el model estimat és només una estimació de la 

probabilitat, no la probabilitat exacta. 

Si nosaltres volguéssim utilitzar el nostre model ajustat per a predir el rise per a un 

cert individu, ens caldria coneixer els valors d'aquest individu per les variables 

independents i introduir-Ios a la fórmula per estimar la probabilitat a partir del 

model ajustat. Aquesta estimació sovint s'anomena "risc estimat" o simplement 

"rise". 

A partir d'aquest caIcul nosaltres podem calcular l'Odds Ratio (OR) dividint dos 

riscos estimats amb iguals valors per a totes les variables independents excepte per 

una d'elles que és la que ens servirit per a establir la diferencia. Acabem de veure 

que el model logístic també ens és útil per a estimar el OR que compara dos tipus 

d'individus, aquesta aproximació rep el nom de metode directe d'estimació del OR 

Peró naturalment per a poder emprar aquesta metode call'acompliment d'algunes 

restriccions. Aquestes són: cal que les dades provinguin d'un estudi de seguiment 

(follow-up study) i cal també coneixer tots els valors que prenen les variables 

independents per aquell individu concret. Si alguna d'aquestes condicions no és 

acomplerta no podem utilitzar la fórmula que hem vist per a estimar el RR. De totes 

maneres ens sera possible calcular el RR de manera indirecta; aixo és calculant 

abans I'Odds Ratio (OR). 
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L'OR és, de fet, rúnica mesura d'associació directament estimada a partir del 

modellogístic, prescindint a més de l'acompliment previ de cap hipótesi, és a dir, 

en aquest cas no tindra cap importancia a partir de quin disseny s'hagin obtingut les 

dades: cas-control, seguiment o transversal. 

Una característica important del model logístic és que esta definit amb l'orientació 

d'un estudi prospectiu. Com s'ha dit anteriorment aquest model defineix la 

probabilitat de desenvolupar la rnalaltia d'interes expressada en funció de variables 

independents conegudes que es suposen mesurad es previament a I'inici de l'estudi. 

Per aquesta raó té sentit preguntar-se si aquest model pot ser utilitzat per a altres 

tipus d'estudis. La resposta és afirmativa. Dues publicacions (Breslow and Day, 

1981 i Rentica i Pike, 1979) demostren la robustesa d'aquest model i la resistencia 

vers l'acompliment empíric d'algunes hipótesis. 

La diferencia més important entre els estudis cas-control i els estudis prospectius, 

rau basicament en I'ordre com es consideren els dos fets a mesurar: l'aparició de la 

malaltia o diagnóstic i l'administració del farrnac en estudio 

En termes deis estudis cas-control, s'ha demostrat que encara que els casos i els 

control s han estat previament seleccionats, la variable que controla l'exposició al 

factor és determinada després, així és que podem analitzar les dades com si el 

procés de selecció hagués tingut un altre ordre cronológico En altres paraules, fins i 

tot en el cas d'un disseny cas-control podem suposar, quan fem l'analisi, que la 

variable dependent és la malaltia i la variable independent és l'exposició al factor 

d'estudi a més d'altres variables d'interes. Quan utilitzem el model logístic en un 

disseny de cas-control, podem tractar les dades com si provinguessin d'un estudi de 

seguiment, i fins i tot en aquest cas obtindrem respostes valides. El plantejament 

deis dos tipus d'estudi hem vist ja que és diferent, per tant I'estructura deis caIculs 

que apliquem també varia. Mentre que en un estudi de cas-control, es mesura quina 

proporció d'individus ha estat exposada condicionant pel fet d'haver estat o no 

diagnosticats de la presencia de la rnalaltia P(DIE) , en el cas d 'un estudi de 

seguiment es mesura el nombre d'individus que han desenvolupat la malaltia 

condicionant pel fet de saber que han estat exposats P(EID). 
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La Figura 17 presenta un resum grafic que té la funció de sintetitzar tota aquesta 

informació i mostrar-ne resumidament les conseqüencies a nivell de formulació de 

les probabilitats. 

Estudi Cas-Control 


D • E =>P(estar exposat I ser diagnosticat de la malaltia) = P(EID) 


Estudi de Seguiment 


E •D =>P(ser diagnosticat de la malaltia I estar exposat) = P(DIE) 


Figura 17 

Malgrat el modellogístic és aplicable tant a estudis de cas-control com a estudis de 

selecció creuada (estudis transversal s ), hi ha una limitació important. Encara que 

en estudis de seguiment (prospectiu), un model logístic ajustat pot servir-nos per 

predir el risc per a un individu amb uns valors específics per a variables 

independents, aquest model no pot ser usat per a predir el risc individual d 'un 

individu que pertanyi a un estudi cas-control o un estudi transversal. De fet, només 

les estimacions de I'Odds Ratio poden ser obtingudes a partir del modellogístic en 

el cas d'aquest dos darrers tipus d'estudis. Aquest fet no és pero del tot sorprenent, 

es tracta d'una conseqüencia del principi aplicat a situacions d'analisi més simples, 

en particular, aplicat a una taula de tamany 2x2. En una taula de contingencia 2x2, 

els estimadors del risc només poden ser usats si les dades provenen d'un estudi de 

seguiment, en aquest casos només I'OR és apropiat si les dades provenen d'un 

estudi de cas-control o estudi de selecció transversal. 

En estudis cas-control i estudis de selecció creuada, la fórmula de I'OR pot ser 

escrit altemativament com una probabilitat que involucra les probabilitats 

d'exposició, condicionades pel fet de ser o no diagnosticat d'aquella malaltia. Així 

l'esiimació de I'OR pot ser escrita de la següent manera: 
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En aquest cas totes les probabilitats són de la forma P(EID) 

En contrast amb el estudis de seguiment les fórmules per estimar el risc són de la 

forma P(DIE), en la qual s'ha assignat el paper contrari a les variables desenvolupar 

la malaltia (D) i exposició al factor d'estudi (E). Així el RR per estudis de 

seguiment és estimat de la següent forma: 

RR= P(DIE) 
P(DIE) 

on tant el numerador com el denominador tenen la forma P(DjE). 

Llavors en estudis del tipus cas-control o transversal, el estimadors del risc no 

poden ser utilitzats perque aquests estimadors tenen la forma P(DIE)., i en aquests 

casos les probabilitats tenen la formulació inversa P(EID). Aquesta característica 

cJassica d'anillisi simple també ens condueix cap a una analisi logística. 

Hi ha una explicació matematica simple de perque el risc no pot ser predir 

utilitzant la regressió logística en el cas del estudis cas-controL 

Considere m els parametres a i els diversos Pi del model logístic. Per estimar el risc 

P(X) a partir del model ajustat, nosaltres hem d'obtenir previament valors valids 

peI' a i Pi sobre els parametres de la funció matematica del model. 

Quan s'utilitza un modellogístic en unes dades obtingudes per estudi cas-control, a 

DO pot ser ben estimada sense coneixer la mcció mostral de la població. Sense tenir 

una bona estimació de a nosaltres no podem obtenir un bon estimador pe! risc P 
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en funció de les X independents perque se'ns demana el valor de l'estimació de a 

en els ca1culs. 

Per contra, en els estudis longitudinal s, a. pot ser estimada validament i llavors 

també es pot estimar P(X). 

Encara que a. no pot ser estimada en estudis de cas-control o estudis de transversal S, 

els valors de ~i poden ser estimats en aquest tipus de disseny i aquests valors de ~i 

ens donen informació sobre roR. Llavors, encara que no podem estimar a. en 

aquest estudis, i que nosaltres tampoc no podem obtenir cap estimació del risc, 

nosaltres si que podem obtenir estimacions de les mesures d'associació ,OR, en 

funció del model de regressió logística obtingut. 

2.4.7 Estimació d' Odds i OR a partir de la regressió logística 

Un cop obtingut el mode1 de regressió logística que ens permet determinar el valor 

d'una variable dicotómica dependent (Y), a partir d'un conjunt de variables 

independents previament conegudes: y =a + L Pi Xi , 

i sabent que podem reinterpretar-Io com P(X) = 1+ e-<!+l:P¡Xd ' ens plantegem el 

fet d'estimar mesures d'associació (OR). 

Per aixó cal aplicar algunes transformacions matematiques que es presenten a 

continuació. La primera i principal transformació amb que treballarem és la 

transformació Logit, que descrivim tot seguit: 

10gitP(X) ln[ P(X) ]
l-P(X) 
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Un cop estimats els parametres a. i fJ¡, per un individu concret del que coneguem el 

valor que prenen les variables independents X, nosaltres podem coneixer el valor de 

P(X) i per tant ser capa~s d'utilitzar la fórmula definida per la transformació Logit. 

Coneixent l'expressió matematica a que és igual P(X) podem rescriure la 

transfonnació Logit en fonna d'una suma lineal: 

10gitP(X) = ln[ P(X) ] =a + LP¡X¡
l-P(X) 

En aquest punt podem adonar-nos que l'expressió sobre la qual s'aplica el 

logaritme és la definició d 'una Odd per un individu concret amb uns detenninats 

P
valors pel conjunt de variables independents X¡_ Sabent que les odds=

l-P 

a.niUogament podem definir P(X) odds per l'individu amb valors Xik pel
l-P(X) 

cadascuna de les variables independents k per l'individu i. Així podem dir que 

aquestes dues expressions tenen en essencia la mateixa interpretació , encara que 

podem dir que la principal diferencia entre elles és l'especificitat de P(X) que 

descriu el risc per un individu d'unes característiques concretes. Podem resumir la 

funció que anomenarem també com a log odds, de la següent manera: 

10gitP(X)=ln[ P(X) ]=ln[odds(X,J] a+ LP¡X¡
1 P(X) 

En aquest punt ens podem aturar un moment i plantejar-nos quma sera la 

interpretació que podrem donar als odds estimats a partir deIs coeficients del model 

ajustat. 

E primer cas que ens proposem analitzar és que elln[odd(Xk)] = 0., quan totes les 

X¡ del model siguin O. A vegades no té gaire sentít que aquest resultat correspon a 

una persona amb totes les variables nuHes , ja que sovint hi ha variables contínues, 

com l'edat i el pes, que no té sentit dir que són iguals a O_ Per tant ens decantarem 
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per considerar que aquesta situació ens pot descriure restat d'inici (baseline) de 

manera que ignora tota la resta de variables predictores. 

Pel que fa al conjunt de coeficients Pi, que multipliquen les diferents variables 

independents X, nosaltres podem comparar el comportament de les odds respecte 

una variable i fent la diferencia entre logit P(X), per a logits calculats amb una Xtc 

concreta igual a 1 primer i a Odesprés, i mantenint la resta de variables igual s a una 

constant. El valor que obtindrem sera l'augment en els log odds que resultara del 

canvi de nivell per la variable Xtc, ja que la resta de variables es mantindran 

constants i Per tant podrem fer comparacions. 

Ara continuarem ampliant la utilitat estimadora del model de regressió logística 

ajustat a l'estimació deIs OR 

Ja en l'estimació de les Odds ens hem adonat de la similitud entre les dues 

. " odds PexpresslOns seguents: =	-- P(X) odds per l'individu amb 
1 P 1 P(X) 

valors Xk pel cadascuna de les variables. Així anruogament podem definir 

ORx x = oddsX) , on Xl són els valors per un individu del grup 1 respecte la 
1- o oddsX 

o 

variables Xtc ,i Xo representa valors identics per a totes les variables excepte per la 

citada variable, Xtc , ja que aquest segon individu pertany al grup O. Aplicant el 

modellogístic a aquesta expressió que nosaltres acabem de definir, l'expressió que 

obtindrem sera: 

P(X1 ) 

OR =oddsX _ 1- P(X ) e(a+T.p¡Xu )1 1 
x.,xo _AA_ - = - RORUUUJX P(X ) e(a:+T.p¡XO¡) - X1,Xo 

o o 

1-P(Xo) 

En aquest punt cal fer dos aclariments: 

i) Hem anomenat aquest quocient com RORx,x , ja que les probabilitats 
I o 

en el OR es defineixen com a riscos. Així correspon a les sigles angleses 

de Risk Odds Ratio. 
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ü) El segon punt a ac1arir és el fet que la formulació resultant d'aquesta 

i 
expressió es deu a la substitució de la fórmula P(X) -----,en

1+ e-(a+'f.P¡X¡) 

el numerador i el denominador de l'expressió original. 

Continuarem ara transformant l'expressió obtinguda per RORx¡,xo' valent-nos de 

propietats algebraiques. Així podrem escriure aquesta fórmula, en forma de la 

diferencia de dues sumes lineals. Aixó ens permetra arribar una forma general pel 

RORx1,xo a partir del model de regressió logística que permet comparar qualsevol 

deis dos grups d'individus, especificats en termes de Xl i Xo. A continuació, 

prenent la fórmula en el moment on l'havÍem deixat uns paragrafs abans, 

mostrarem com també podem escriure-la en forma multiplicativa, valent-nos de les 

propietats algebraiques deIs exponents. 

Aquesta fórmula ens dóna una interpretació de com cada variable del modellogístic 

contribueix en l'OR. En particular, en permet veure com cadascuna de les variables 

Xi, en I'OR d'una manera multiplicativa. Aquesta formula del RORx¡,xo' ens diu 

que quan s'utilitza un model logístic a la contribució de les variables a 1 'OR és 

multiplicativa. Un model diferent d'un de regressió logística, depenent de la seva 

fórmula, pot significar una contribució diferent de les variables a l 'OR. En cas que 

DO desitgéssim aplicar una relació multiplicativa sobre I'OR podríem tanmateix 

considerar altres models o altres formulacions de l'OR. 
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2.4.8 Bondat de .'ajust: Metode de Hosmer-Lemeshow 

L'estadístic de Hosmer i Lemeshow es basa en agrupar les dades en funció de les 

probabilitats estimades. El meto de que utilitzarem nosaltres per a analitzar la 

qualitat deIs nostres resultats és el metode que utilitza 10 grups de resultats (g=1O). 

El primer grup es forma recollint nl'= n/lO deIs individus amb les probabilitats 

estimades més petites, i així successivament fins a arribar al darrer deIs 10 grups, 

el qual conté nlO'= n/lO individus, on es recullen els individus que tenen les 

probabilitats estimades més grans. . 

Existeix un altre metode que proposa també 10 grups de resultats amb els punts de 

tall definits en els valors kilO, k=l, 2, ... ,9, i en el que els grups contenen tots els 

individus que tenen probabilitats estimades que cauen entre els dos extrems de 

l'interval. 

Sigui quin sigui el metode emprat per agrupar les dades, l'estadístic de bondat de 

l'ajust Hosmer-Lemeshow, C, s'obté calculant l'estadístic de'l de Pearson de la 

taula 2x9 de freqüencies esperades i observades. Una formula de definir els calculs 

de e és de la manera següent, 

C= ±(DA; -nt'1fA;)2 

A;=I nA;'1fA;(l 1fA;) 

on fIk és el nombre d'observacíons contínues en el grup k-essim, 

nl 

DI; LYj , és el nombre de variables entre els patrons de fIk' 
j=1 

_ nl m A 

1fA; = L j1fj , és la probabilitat mitjana estimada 
pI nI; 

Aquest estadístic de mesura de qualitat de I'ajust segueix una distribució '1.2 de 

Pearson amb g-2 graus de llibertat. 
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2.4.9 Corba ROC 

Aquesta corba és la que representa graticament les Caracteristiques Operatives del 

Receptor (ROC). Aquest metode és una manera útil d'avaluar la capacitat d'un 

model a I'hora de classificar els individus en un deis dos grups de la variable 

categórica que el model ajusta. Una de les variables que es compara amb aquesta 

corba és quantitativa i es tracta de les probabilitats, calculad es per mitjil. de la 

regressió logística, de cadascun deIs valors observats de pertanyer a un deis dos 

grups de la variable dicotómica modelitzada. En la corba es representen aquestes 

probabilitats juntament amb la variable que recull el veritable grup a que pertanyen 

els individus estudiats. La corba ens indica amb el percentatge d'area que queda 

per sota seu, quin percentatge de valors ha discriminat correctament el model 

ajustat. A partir del citat model també s'obté la confecció d'una taula creuada entre 

valors realment observats i valors predits pel nostre model, de la taula, i com a 

conseqüencia de la corba ROC, podem modificar el valor del punt critic fent així 

augmentar la probabilitat que els individus classificats en la citada taula pertanyin a 

una categoria o bé a una altra. Concretament incrementant aquest valor podem fer 

que augmenti la convicció que un valor pertanyi a la categoria a la qual ha estat 

assignat mentre que disminuint-Io farem augmentar la convicció que aquest valor 

pertanyi a l'altra categoria de la variable dicotómica modelitzada. 

Estretament lligats a la confecció i interpretació de la corba ROC apareixen els 

conceptes de sensibilitat i especificitat. Definim Sensibilitat com la capacitat d'una 

prova de diagnóstic per alterar-se davant deIs casos realment positius. Mentre que 

I'Especificitat és la capacitat d'una prova de no alterar-se en individus sans, en el 

cas d'un diagnóstic medie, i de no donar falsos positius.en un context més general. 

Només coneixent les definicions d'aquestes dues caracteristiques d'una model ja 

intuim que totes dues són desitjables, cal per tant, arribar a un dificil compromís 

entre sensibilitat i especificitat. El més desitjable seria trobar-nos davant d'una 

prova que fos molt sensible al mateix temps que molt específica, peró aixó és quasi 

impossible; augmentar la sensibilitat implica disminuir l'especificitat i viceversa 

La visualització d'aquesta relació és el que ens l'ofereix la corba ROC i en ella ens 
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cal saber escollir un punt de tall (cut value) per assolir el compromís optim per a les 

nostres necessitats de diagnostic. 

Ens caldra una prova sensible quan les conseqüencies de no detectar un cas positiu 

siguin greus, amb cost elevat,... Mentre que les ocasions en que requerirem una 

prova específica seran aquelles en que les conseqüencies de donar falsos positius 

siguin nocives pel pacient. 

Conjuntament amb la sensibilitat i l'especificitat de cada model nosaltres 

calcularem també quin percentatge de falsos positius i falsos negatius dóna d 

model, al mateix temps que avalurarem el percentatge de casos correctament 

classificats en cadascun deIs grups per l'expressió ajustada. 
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3. RESUL T ATS 

Un cop explicades les eines emprades, els procediments utilitzats en l'analisi i 

justificades cadascuna de les decisions, ens plantegem en aquest punt de presentar 

de forma resumida els resultats als que s'ha arribat. 

L'objectiu principal del nostre estudi és determinar la qüestionada eficacia de 

l'itraconazol com a mesura preventiva d'infeccions fúngiques (candidiasi 

mucoctanea, candidemia i aspergiHosi). Per aquest motiu plantegem un estudi 

dividít en dues fases: la primera tracta d'avaluar únicament l'existencia d'una 

relació entre aquest tractament i l'aparició de les citades infeccions i la segona vol 

tenir en compte altres possibles variables que puguin tenir efecte o interacció amb 

aquesta variable independent principal que es l'itraconazoL Així es com hem dividit 

doncs el present apartat del nostre treball: 

• Una analisi d'incidencia nomes tenint en compte la variable d'interes. 

• Una analisi multivariant en la que utilitzant les variables seleccionades en 

l'apartat 2.3.1, hem intentat corroborar els resultats obtinguts en l'apartat anterior al 

mateix temps que hem volgut determinar quines variables poden constituir-se com 

a factors de risc a desenvolupar una infecció. 

11 ANÁLISI D'INCIDENCIA 

En aquest apartat es presenten els resultats de l'anatisi d'incidencia per a cadascun 

deIs tipus d'infeccions fúngiques estudiades. Per a dur a terme aquest analisi hem 

creat una taula de contingencia 2x2 per a cada una de les variables que recull els 

tipus d'infecció en estudio Es tracta de tres variables que estudien tres tipus 

d'infeccions separadament i dues variables resum: una que agrupa els dos tipus 

d'infeccions fúngiques sistemiques i una segona que actua com a resum de totes les 

infeccions conjuntament, les sistemiques i les superficials. Construldes aquestes 

taules el procediment ha estat de calcular per a cada una d'elles les mesures 

d'associació presentades en els apartats 2.4.2 i 2.4.3. 
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Abans de continuar cal especificar clarament la nomenclatura que s'utilitzanl en 

aquesta apartat, malgrat sera coherent amb la que s'ha emprat en tot el trebaU 

considerem d'altra banda que és útil repetir-la una vegada més. 

D : designa aquells pacients als que no se'ls ha diagnosticat la infecció ñmgica en 

qüestió. En algunes taules presenta el valor O. 

D :designa aquells pacients als que se'ls ha diagnosticat la malaltia. En algunes 

taules presenta el valor 1. 

E : designa aquells pacients als que no se'ls ha administrat el tractament en estudio 

En algunes taules és representat com itraconazol=O. 

E: designa aquells pacients als que se'ls ha administrat el tractament en estudio En 

algunes taules és representat com itraconazol= 1. 

A banda de les mesures d'associació, en aquest apartat volem complementar 

l'estudi d'incidencia fent una comparació deis riscos observats per a cadascun deis 

tipus d'infeccions estudiades. Per a dur a terme aquesta comparació ho farem 

valent-nos de la prova d'hipótesi que serveix per a comprar dues proporcions. 

Ho : tro trI H o : tro - trI ::: O 
=>

H 1 :tro ::;t:.trJ H 1 :tr -tr1 ::;t:.Oo 

amb l'estadístic de contrast 

N(O,l) quan 1t"'n>5 z::: 

per un test bilateral amb un nivell de conflanQa del 95% 
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Aquesta prova s'ha realitzat per tots i cadascun deIs tipus d'infeccions estudiad es, i 

com és de suposar, amb la informació que s'ha obtingut en l'anaIisi d'incidencia, 

no ha estat aplicable en tots els casos: concretament en el cas de candidemia. 

Abans de presentar separadament el desenvolupament de I'estudi per a cadascun 

deis tipus d'infeccions mencionad es, expliquem a manera de resum el que podrem 

trobar en els següents subapartats. 

En el cas de la variable Candidemia, moltes de les mesures d'associació que ens 

proposavem utilitzar no són valides per a les nostres dades. En alguna de les 

caselles de la nostra taula 2x2 hi observem un 0, que fa que perdi sentit tot intent 

d'intentar calcular el RR i fins i tot I'OR perque un deis Odds que resulta de la taula 

és nul. Si bé la situació per la variable AspergiHosi és bastant similar, aquesta no 

arriba a anuHar el sentit de cap de les mesures d'associació proposades encara que 

també ens cal admetre que en aquest cas el nombre d'efectius observats en la taula 

2x2, taula base pel calcul d'aquestes mesures d'associació, no és especialment 

esplendido La variable resum Infeccions Fúngiques Sistemiques, que aglutina les 

dues anteriors, obté uns resultats del tot interpretables si bé tampoc es tracta d'uns 

resultats que siguin especialment clars ni definitoris de quina ha de ser la 

consideració que ha de mereixer 1 'Itraconazol com a tractament antifúngic. Com es 

veura en el subapartat 3.1.4 els resultats que s'obtenen de les mesures d'incidencia 

si que permeten definir clarament l'eficacia que el tractament en estudi ha tingut 

sobre els pacients en la nostra mostra. D'aquests resultats si que es pot afirmar que 

el tractament resulta efica~ en el cas de les Infeccions Fúngiques Muco-Cutanies. 

Pel que fa a la variable Infecció Fúngica Global, la taula 2x2 a partir de la qual 

s'han elaborat els calculs de les mesures d'associació si presenta suficients efectius, 

encara que aquesta variable resum es veu clarament influenciada pel comportament 

de l'anterior variable. La conjunció en aquesta variable resum de dues infeccions 

tant poc freqüents com són les infeccions sistemiques (AspergiHosi i Candidemia) 

amb una variable que reculll'aparició d'infeccions fúngiques Cutanies, molt més 

habituals, fa que aquesta darrera tingui un pes prou important com per a fer que els 

resultats de la variable resum siguin practicament un cale de les obtingudes per la 

variable Infeccions Fúngiques Muco-Cutanies. 
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3.1.1 Resultat de l'anitlisi d'incidencia per la variable Candidemia 

La taula 12 presenta la classificació de la freqüencia d'aparició de candidemies en 

funció de si els pacients han rebut o no el tractament d'estudi. 

D TotalD 

E 126 3 129 

E: 162 O 162 

Total 288 3 291 

Taula 12 

Risc pacients no exposats =P( DIE) = ~ = 0.0232= 2.32% 
129 

Risc pacients exposats =P( DIE)::::; ~=0.00= 0.0 % 
162 

S 'han calculat separadament el risc de presentar candidemies, pels individus deIs 

dos tractaments. El fet que en la casella corresponent a aquells pacients que han 

rebut itraconazol i que han diagnosticats de candidemia no hi hagi cap individu 

observat , converteix en valors sense sentit les proporcions a comparar. Si al marge 

d'aquest fet intentem comprovar el compliment de la premissa nij > 5, ja ens 

adonem que aquesta prova d'hipótesi resulta no aplicable. 

Malgrat els resultats obtinguts en aquest punt continuem amb la intenció d'ampliar 

la informació sobre la controvertida eficacia del tractament antifúngic amb intenció 

profilactica basada en Itraconazol. 

Fem aquesta comparació mitjan~ant mesures d'associació. 
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'Mesures d'Associació 

Risc Atribuible: RA= P(D IE) - P(D IE)::: ~ -~ =O - 0.0232 -0.0232 
162 129 

Risc Relatiu: RR= p(p IE) ::: Yt62 ::: O = O 

P(D IE) K29 0.0232 


A partir deIs riscos calculats respectivament per a pacients no exposats al 

tractament estudiat i per aqueHs pacients si exposats a eH, hem intentat calcular el 

Risc Atribuible i el Risc Relatiu. Creiem que ambdues de les mesures anteriors 

resulten buides de sentit i que de cap d'elles no es pot extreure cap resultat que 

pugui ser considerat valid per a prendre conclusions posteriors. 

A continuació calculem les odds per a cadascun deIs grups d'estudi. 

" OOdds pacient exposat = O ( DIE) = - = 0.00 
162 

Odds pacient no exposats == Ó ( DIE) ~=0.0238 
126 

De nou, el fet d'haver obtingut un valor nul en el caIcul de les Odds invalida 

qualsevol tipus de comparació que intentem per tal d'intentar determinar quin 

efecte pot tenir el nostre tractament com a mesura preventiva de les infeccions 

fúngiques sistemiques per candidemia. És per aquest motiu que no realitzem en 

aquest cas el calcul de l'OR, mesura que posaría 
" 
en relació les dues odds 

anteriorment calculad es. 

El que en resum podem dir que en aquest cas és que estem parlant d'un tipus 

d'infecció fúngica molt poc freqüent i que com que, al mateix temps, no hem 

observat cap d'aquestes infeccions en un deIs grups en estudi fa que les mesures 

d'associació que se'n desprenen fan que no poguem arribar a cap tipus de resultats 

quetinguin sentit i siguin mínimament interpretables. 
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Tenint en compte aquesta darrera realitat cal dir que no podem continuar perque els 

casos observats en una de les caselles és massa petit, només té valor 3, obviant, 

naturalment, la ca sella que no conté cap efectiu. Per tant no es considera que es 

puguin obtenir uns resultats especialment significatius en cap arullisi que consideri 

únicament aquestes dades amb que ens basat fins ara. En aquest punt és convenient 

dir que, per tant, lo realitzarem sobre la variable Canidemia l'amllisi multivariant, 

mitjan~ant regressió logística, sobre l'efectivitat de l'itraconazol. 

Les febles conclusions, pels valors observats, a les que podem arribar és que no 

queda cIar si l'itraconazol (tractament en estudi) actua com a factor protector envers 

les infeccions sistemiques del tipus candidemia. 

3.1.2 Resultat de I'analisi d'incidencia per la variable AspergiHosi 

Aquesta és la taula de contingencia que s'obté pels pacients afectats d'AspergiHosi. 

D D Total 

127 2 129E 

E: 161 1 162 

Total 288 3 291 

Taula 13 

· I 1Rise paclents exposats = P( D E) = =0.0061 = 0.61% 
162 

Risc pacient no exposats = P( DIE) = ~= 0.0155= 1.55% 
129 

A partir de l'estimació deis riscos pels dos grups de pacients a partir de la 

freqüencia d'aparició d'AspergiHosi, realitzem la prova d'hipótesi per saber si 

poden considerar-se estadísticament iguals aquest dos valors. 
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El valor que pren en aquest cas l'estadístic z és 0.753, que cau en la zona 

d'acceptació d'igualtat deIs dos tractament, així no tenim indicis que ens facin 

rebutjar la hipótesi nuHa. El resultat d'aquesta prova indica que no hi ha indicis de 

possibles diferencies, afirmació que haguéssim fet observant els valors 

estadísticament comparats. 

Anem a veure a quines conclusions ens permet arribar el calcul de les mesures 

d'associació. 

Mesures d'associació 

RiscAtribulble: RA= P(D 1E) - P(D 1E) = _1_ -~ = 0.0061- 0.0155 = -0.0094 
162 129 

Risc Relatiu: RR= P(D 1E) = }(62 = 0.0061 0.3935 

P(D, E) 7t29 0.0155 


1
Odds pacient exposat = Ó (D IE) -=0.0062 

161 

~ - 2 
Odds pacient no exposats =O (D I E) = - = 0.0157 

127 

P(DIE)j 1 

Odds Ratio: OR= j p(l51 E) = }(61 = 0.0062 = 0.3949 


P(DIE)j _ _ 7t27 0.0157 

jP(DIE) 


IC al 95% OR: [ 0.035 ,4.4035] 

Mentre que al valor del RA ens fa afirmar que practicament no hi ha relació 

existent entre el tractament i l'aparició d'aquesta infecció fungica, tant el RR com 

POR ens farien qualificar l'itraconazol com a factor protector debil, ja que pren en 

ambdós casos un valor for~ próxim a 0.5. Com en el cas anterior creiem que no 

podem continuar l'analisi, perque les dades que hem obtingut no són prou 

significatives ja que hi ha poques dades observades en les caselles que recullen els 

pacients que van desenvolupar aquesta infecció fungica, d'altra banda molt poc 
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freqüents. Ens caldria un efectiu més gran per analitzar els resultats mitjan~nt la 

regressió logística i poder confirmar més clarament quin és el comportament de 

l'itraconazol respecte l'AspergiHosi. De l'interval de confianya que hem obtingut per l'OR podem dir que es tracta d'un 

interval molt ample. Aquest interval abarca des d'un valor molt proper al Ofins a un 

valor superior a 4, és a dis, segons aquest le tant podem estar davant d'un factor 

protector com d'un factor de risco L'amplada es deu al fet que en una de les caselles 

de la nostra taula (Taula 13) hi figura un únic individuo Per a poder tenir UDS 

resultats més concrets ens caldria tenir un efectiu més gran per tal d'obtenir unes 

conclusions més ciares. 

3.1.3 Resultat de l'an8Jisi d'incidencia per la variable Infecció Fúngica Sistemica 

A continuació repetirem el mateix esquema de funcionament per a aquesta variable 

que actua com a variable resum de les dues anteriors. En ella s'aglutinen els dos 

tipus d'infeccions rungiques sistemiques que s'han anat estudiant en llarg d'aquest 

treball. 

Aquests han estat els resultats obtinguts per aquesta variable. 

D D Total 

E 124 5 129 

E: 161 1 162 

Total 285 6 291 

Tau/a 14 

1
Risc pacients exposats = P( DIE) 0.0061 =0.61% 

162 
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5
Risc pacient no exposats = P( DIE) = 0.0387= 3.87% 

129 

En la comparació de les proporcions que permeten estimar el risc de presentar una 

infecció fiíngica Sistemica o no en funció del tractament en estudi, l'estadístic de 

contrast pren el valor Z = 1.80, valor que cau dins la zona d'acceptació de la 

hipótesi nuHa fet que ens fa no poder afirmar la diferencia entre ambdós 

tractaments 

Mesures d'associació 

Odds pacient exposat Ó (D lE) = 	 _1_=0.0062 

161 


Odds pacient no exposats Ó ( DIE) = _5_ = 0.0403 
124 

Risc AtribuIble: 

RA= P(D IE) - P(D IE) _1_ -~ = 0.0061- 0.0387 =-0.0326 
162 129 

. RR P(D IE) ){62 = 0.0061 = O 1576 Risc R 1 e atlU: = 5/ . 

P(D lE) /129 0.0387 


P(DIE)j 1 

OddsRatio: OR= jP(J5IE) =){61 =0.0062 =0.1538 


P(D IE)/ _ _ Yt2 0.0403 

/P(DIE) 4 


le al 95% OR: [0.0177, 1.333] 

Pel que fa al valor del RA podría semblar que el tractament i les infeccions 

ñmgiques sistemiques són independents perque el valor del RA és petit. Malgrat 

tot, aItra vegada quan ens mirem tant el valor del RR com el del OR, hem de dir que 

aquestes mesures consideren que l'itraconazol actua com a factor protector envers 
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aquest tipus d' infeccions, pel que fa a les dades de la nostra mostra. Malgrat tot si 

tenim en consideració I'IC calculat amb un risc bilateral de aJ2 = 0.025, veiem que 

no podem afirmar-ho amb gaire claredat doncs els límits de l'interval abarquen des 

de valors que indicarien que ens trobem davant d'un factor protector, extrem 

inferior, com valors més propis d'un factor de risc, límit superior. Altre cop el fel 

que en la nostra taula hi hagi una casella amb un únic efectiu fa que la variabilitat 

de I'interval sigui important i que els resultats no donin una resposta clara. Tot i 

córrer el risc de no obtenir un resultat especialment significatiu, és quasi indubtable 

que haurem de recórrer al'estudi multivariant que suposa la regressió logística per 

a determinar si I'itraconazol té per aquestes infeccions una funció profilél.ctica, 

perque estem davant d'uns resultats ambigus. De totes maneres abans d'abordar la 

segona part de l'estudi per aquesta variable diem un cop més que la nostra mostra 

resulta poc representativa per a poder obtenir uns resultats fiables. 

3.1.4 Resultat de I'analisi d'incidencia per la variable Candidiasi Muco-Cutania 

Aquests són els resultats que obtenim classificant els individus de la mostra en 

funció de si han desenvolupat o no una infecció ñmgica i de si se'ls ha administrat 

o no el tractament en estudio 

D D Total 

E 95 34 129 

E: 149 13 162 

Total 244 47 291 

Taula 15 

. 	 (13Risc paclents exposats = P DIE) = 	- = 0.0802 = 8.02% 
162 

· 	 ( I - 34Risc paclent no exposats = P D E) = 	 - = 0.2635 = 26.35% 
129 
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Com en els casos anteriors s'ha realitzat una prova d'hipótesi que ens permeti saber 

si podem considerar aquestes dues proporcions significativament iguals. El resultat 

per aquesta prova d'hipótesi ha estat z = 4.141, valor que cau fora de la zona 

d'acceptació de la hipótesi nuHa que representa la igualtat de les proporcions, que 

estimen els riscos pels dos grups. L'evidencia estadística no ens permet acceptar la 

igualtat d'eficilda deis dos tractaments. 

Mesures d'associació 

Risc Atribuible RA= P(D IE) - P(D IE) =~ - 34 =0.0802 - 0.2635 =-0.1833 
162 129 

13/ 

Risc Relatiu: RR= P(D IE) = /162 = 0.0802 = 0.3043 


P(D IE) 3){29 0.2635 


A 12 
Odds pacient exposat = O ( DIE) = - = 0.0822 

146 

A  34 
Odds pacient no exposats = O ( D ¡ E) = =0.3578 

95 

P(D IE)j 13/ 
/ p(i5¡ E) =~=0.0872 =0.2437Odds Ratio: OR 


P(DIE)/ _ _ 3% 0.3578 

/P(D lE) 5 


En aquest cas tant el RA, el RR com l'OR ens condueixen a una mateixa conclusió 

amb poques contradiccions. Només la proxímitat del valor del RA=-0.1833 al valor 

que indica dependencia (O) podria fer-nos afirmar que estem davant d'un factor 

protector debíl. Peró observant els valors del RR i de I'OR ens trob~m que no és 

així. Per a reafirmar aquesta idea, hem calculat l'interval de confianQa amb un 

nivell de significació del 95% (a partir de l'expressió presentada en l'apartat 2.4.3) 

i hem obtingut el següent resultat: 

OR E [0.122, 0.486 ] 
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que ens permetria aftrmar que per bé que estem davant d'un factor protector aquest 

no és especialment destacat. Aixi doncs com en els casos anteriors ens remitim a 

I'analisi per regressió logística per tal de determinar quin és el veritable paper de 

I'itraconazol respecte les infeccions fúngiques cut3nies i si hi ha algun altre factor 

que pugui intervenir com a distorsionador del seu efecte protilactic. 

3.1.5 Resultat de I'anatisi d' incidencia per la variable Inrecció Fúngica Global 

Aquesta darrera variable actua com a resum de totes les anteriors. Així aquest taula 

presenta agrupats tots els individus que han patit una infeceió fúngica classiftcats en 

funció del tractament que han rebuto 

D D Total 

E 91 38 129 

E: 148 14 162 

Total 239 52 291 

Tau/a 16 

. 	 (14Risc paclents exposats = P DIE) = 	-::::: 0.0864 =8.64% 
162 

38
Risc pacient no exposats = P( DIE) 0.2945 29.45% 

129 

L'estadístic que serveix per a contrastar la igualtat de les proporcions d'aparició 

d'infeccions en els dos tractaments pren en aquest cas el valor 4.544. Aquest 

estadístic cau clarament fora de la zona d'aceeptació de la hipótesi nuHa. No 

aceeptem la igualtat deis dos tractaments. 
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Maures d'associació 

Risc AtribuIble: RA= P(D IE) - P(D IE) =0.0864 - 0.2945 = -0.2081 

Risc Relatiu: RR= P(D IE) = lYt62 = 0.0864 = 0.2933 

P(D IE) 3Yt29 0.2945 


~ 14 
Odds pacient exposat = O ( DIE) = - = 0.0945 

148 

A  38 
Odds pacient no exposats =O (D I E) =-= 0.4175 

91 

P(DIE)/ 14/ 

Odds Ratio: OR= / p(J5 IE) /148 0.0945 0.2263 


P(D IE)/ __ = 3%1 =0.4175 
/P(D lE) 

L'interval de con:fian~a per l'OR calculat amb un risc bilateral de a=O.025 és: 

[0.116.0.44] 

eus permet veure clarament que ens trobem davant d'un factor protector. Observem 

que els límits d'aquest interval de con:fian~a són molt similars als calculats en 

l'anterior apartat. 

Lluny de les imprecisions a que ens han abocat les mesures d'associació per les 

infeccions sistemiques, aquesta variable resum ens permet afirmar que pel cas 

concret de les nostres dades estem davant d 'un factor protector en front de les 

infeccions fúngiques estudiades. Imaginem, en aquest punt que la darrera variable 

analitzada ha tingut un pes important que ha decantat la balan~a cap a la banda de 

declarar l'itraconazol factor protector, perque cal tenir present que peI que respecta 

a les infeccions sistemiques el resultat era especialment terboI, perque es tracta 

d'infeccions molt poc freqüents i a més a més perque tenim molt poques 

observacions. 
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Tant amb l'objectiu d'aclarir aquest fet com amb el d'ampliar la nostra visió sobre 

altres factors de risc que puguem tenir en compte, presentem a continuació l'aniUisi 

mitjan~nt regressió logística. 

3.2. ANÁLISI MULTIVARIANT MITJANCANT REGRESSIÓ LOGÍSTICA 


Com s'ha mencionat repetidament en Ilarg deIs capítols anteriors d'aquest treball, 

per al nostre objectiu de determinar si l'itraconazol és un tractament profililctic 

efica~ envers les infeccions ñmgiques, volem ajustar per altres variables que 

considerem que també poden tenir algun tipus d'efecte en l'aparició de les 

infeccions estudiades. Ja en l'apartat 2.3.1, es va realitzar un ampli procés de 

selecció d'aquestes altres variables independents que en aquest apartat entrarem 

com a variables regressores en el nostre model de regressió logística. L'objectiu 

que perseguim en el present apartat és determinar si existeix veritable relació 

protectora de l'itraconazol en fiont aquestes infeccions. També volem saber de 

l'existencia d'algun altre factor de risc per l'aparició d'infeccions rungiques o , fins 

i tot, si la combinació de dos o més d'aquests factors pot fer augmentar la 

probabilitat de que un pacient amb les caracteristiques deIs estudiats presenti una 

infecció de les estudiades Aquestes variables són: edat del pacient (edat), nombre 

de dies que el pacient va presentar neutropenia (neutrope), nombre de dies que el 

pacient va presentar febre neutropenica (diafn), nombre de ceHules CD34+ que van 

ser reinfoses al pacient (cd34ent) i nombre de dies durant els qual el pacient va 

rebre tractament antibiótic (ndiaatb), com a variables contínues. Mentre que pel que 

fa a les variables qualitatives binaries que introduirem al model són les següents 
'. 

l'administració o no del tractament en estudi (itracona), diagnóstic del pacient 

(diagnost), la variable que recull si el pacient va ser afectat de mucositis (mucositi) 

o d'enteritis (enteriti) durant el perlode d'estudi. 

Per a la realització d'aquest estudi multivariant s'ha utilitzat el procediment Binary 

Logistic Regression del paquet estadístic SPSS. La bondat de l'ajust s'ha contrastat 

amb el metode de maxima versemblan~a i també de l'estadístic de Hosmer
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Lemeshow, que a continuació es presenta i se ti ha donat una representació grafica 

amb la corba Roe. 

Es presenten ja només els resultats finals després d'haver reatitzat diverses 

regressions previes que ens han encaminat a l'eliminació d'aquelles variables que 

no tenien significació dins del modeL 

3..2.1 Resultat de la regressió logística per la variable Infecció Fúngica Sistemica 

El que buscavem en aquest analisi per regressió logística la confirmació o el 

desmentiment d'unes certes hipótesis sobre quina o quines eren les variables que 

realment tenien un paper decisiu en l'aparició o no d'infeccions rungiques 

sistemiques. El model que s'ha obtingut en aquesta analisi ha resultat el següent: 

Log odd = (30 + PI . (Tractament antifiíngic amb itraconazol) + P2 . (Nombre de dies 

amb tractament antibiótic) 

Aquest és elllistat del software obtingut . 

I Variabl.e B S.E. Wa1d df Siq 

-2,8524 1,4101 4,0920 1 ,0431II ITRACCIta 
DIA_ATB ,2048 ,0632 10,5096 1 ,0012ICODStant -5,1497 ,8739 34,7219 1 ,0000 

I 

lC 95' per Exp(B)==OR 

Variabl.e bp(B)=OR Lower Upper 


lTRACClta ,0577 ,0036 ,9151 

DIA_ATB 1,2273 1,0844 1,3891 


IHatriu de CorrelacioDS 

I Constant lTRACONA DIA ATB 
I Constant 1,00000 ,26114 ,82746
Il~ ,26114 1,00000 -,55177 

-,82746 -,55177 1,00000IDIA_ATB 

Figura 18 

El que podem apreciar en aquest llístat és que la variable mes de tractament 

antibiotic esta clarament dins del model mentre la variable que més interes 
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despertava (itraconazol) entra al model de manera molt dubtosa perque com es pot 

veure en elllistat té una significació lleugerament inferior a 0.05, concretament la 

probabilitat que entri en el model és de 0.0431. 

A partir delllistat se'ns permet I'estimació deis parametres del model que acabem 

de presentar: 

Log odd = -5.1497 -2.8524 . (Tractament antifiíngic amb itraconazol) + 0.2048 . 

(Nombre de dies amb tractament antibiótic) 

Si bé aquest és el model ajustat per tal de fer la interpretació més entenedora, 

transformarem aquests coeficients en OR aplicant-los l'antilogaritme. 

• Nombre de dies amb tractament antibiotic 

e 0.2048 = OR nombredediesambtraáamell1antibiótic= 1.227 

Interval de confian~ de l' OR: [1.08, 1.39] 

Aquest interval s'obté a partir de la fórmula següent: exp Uh± Z l-al2 *SE (PI)] 

El valor d'aquest OR ens diu quin és l'augment que es produeix en la disparitat (el 

quocient de les odds de desenvolupar una infecció fiíngica sistemica i les odds de 

no desenvolupar-la) quan la variable Dies de tractamemt antibiotic augmenta en 

una unitat, és a dir, per cada un deis dies que es prolonga aquest tipus de 

tractament. 

• Administració del tractament en estudi: Itraconazol 

e -2.8524 OR itracooazol = 0.0577 

Interval de confianya de l' OR: [0.0036, 0.9151] 
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Aquest OR indica com disminueix la disparitat (el quocient) de presentar una 

infecció mngica sistemica d'un pacient se li ha administrat itraconazol respecte 

d'un pacient al que no se ti ha administrat el citat tractament per un mateix valor de 

la variable Nombre de dies amb tractament antibiotic (dia_atb). 

Resumint podem dir doncs que pel valor deis OR si ·que veiem pero que mentre la 

primera de les variables es constitueix com a factor de risc, doncs el valor del seu 

OR és 1.22, la variable itraconazol actua com un factor de protecció (OR = 0.05) 

amb una important eficacia, perque el valor del seu OR és molt baix. De totes 

maneres, en aquest moment tomem a recalcar que la variable ltraconazol ha de 

continuar considerant-se de dubtosa eficacia perque com podem veure en l'interval 

de confianya del seu OR, el límit superior és molt proper a 1, valor que indica 

d'independencia, és a dir, que el tractament en estudi no tindria cap tipus d'efecte 

profilactic. Si delllistat recollit en la Figura 18, observem la matriu de correlacions 

entre els coeficients estimats, veiem que cal tenir present el valor de la correlació 

existent entre les variables ltraconazol i Dies de tractament antibiotic que pren un 

valor de -0.55177. Per tal d'intentar reduir l'efecte nociu que en el nostre model pot 

tenir aquesta correlació tomarem a ajustar-lo, canviant previament la codificació 

d'una de les nostres variables, aquest procediment es dura a terme centrant la 

variable numerica present en el model (Dies de tractament antibiótic), restant-li el 

valor de la seva mitjana 7.29. Elllistat resultant es mostra en la Figura 19. 

Variabl.e B S.E. Wa1d dí Sig 

IT.RACONA -2,8524 1,4101 4,0920 1 ,0431 

I
D ATB CN ,2048 ,0632 10,5096 1 ,0012 
Constant -3,6564 ,5565 43,1634 1 ,0000 

IC 95% per ~(B)=ORIIVariabl.e E:xp(B)=OR Lower Upper 

IT.RACONA ,0577 ,0036 ,9151

ID_ATB_CN 1,2273 1,0844 1,3891 
I 

IIHatriu de Correl.acions: 

Constant ITBACONA D ATB CN 

Constant 1,00000 -,04661 :::,47170 

ITRACONA -,04661 1,00000 -,55177 

D ATB CN -,47170 ,55177 1,00000 


Figura 19 
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Com es pot veure en elllistat de la Figura 19, les millores desitjades que preteníem 

d'observar no s'han prodlÜt en la mesura que nosaltres voldríem. Si bé ha disminuit 

el valor d'ambdues de les correlacions entre el coeficient de les variables i la 

constant del model, la correlació entre els parametres estimats per Itraconazol i 

Nombre de dies amb tractament antibiotic, continua tenint el mateix valor. Per

aquest motiu proposem encara un altre canvi en les nostres dades abans d'analitzar

les. Aquest cop el canvi afecta la codificació de la variable dicotómica en estudi 

Canviarem el valor d'aquells individus que no han pres Itraconazol de O, valor 

actual, a -0.5 i de manera similar el deIs individus que sí van ser tractats amb 

aquest farmac que en l'actualitat és 1 a 0.5. 

Cal dir que un cop realitzat aquest canvi en la nostra matriu de dades, els resultats 

no han resultat tampoc millors, motiu pel qual no els mostrem, i fet que ens fa 

afirmar que ens aturem aquí en el nostre procés de determinar el model que explica 

el comportament de les infeccions rungiques sistemiques pels pacients de la nostra 

mostra. 

3.2.2 Resultat de la regressió logística per la variable Inrecció Muco-cutania 

A continuació es presenta el resultat obtingut d'aplicar el procediment de Regressió 

Logística a la variable dicotómica dependent Presencia d'infecció Júngica muco

cutiznia i al conjunt de variables regressores ja conegut. Com en el cas anterior totes 

les variables regressores van entrar-se en el model i en funció de la seva 

significació anaven sent-ne eliminades en regressions successives perque resultaven 

poc explicatives. El model resultant és dones: 

Log odd = ~o + ~1 • (Tractament antifüngic amb itraconazol) + ~2 • (Nombre de díes 

de febre neutropenica) 

El llistat de programa corresponent a aquesta regressió es presenta recollit en la 

Figura 20. A partir d'aquest llistat concretem que els valors per al nostre model són 

els següents. 
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Log odd = -1.6608 -1.2582 . (Tractament antiñmgic amb itraconazol) + 0.2210 . 

(Nombre de dies de febre neutropenica) 

Vaz::iab~e B S .E. Wa1d df S.ig 

I~ -1,2582 ,3592 12,2700 1 ,0005 
,2210 ,0848 6,7861 1 ,0092IConstant 1,6608 ,3286 25,5494 1 ,0000 

I rc 95% par ElIp (B) = OR 
Va.ri.ab~e Exp(B)=OR Lower Upper 

U'RACONA ,2842 ,1406 ,5745 
D:tAFN 1,2473 1,0562 1,4730 

IlCatr.iU de Corrtiac.ions 

I 
Constant r'l'RACaNA DIAFN 

Constant 1,00000 -,46648 -,78389 
Z~ -,46648 1,00000 ,14522 
D:tAFN -,78389 ,14522 1,00000 

Figura 20 

• Dies de febre neutropenica 

e 0.2210 - OR - 1 "473 - dies de febre nartropenica - .-

Interval de confian~a de l' OR: [1.056, 1.473] 

Aquest OR indica com augmenta la disparitat (el quocient) de presentar una 

infecció rungica muco-cutania d'un pacient en funció deIs dies durant els quals 

aquest ha presentat febre neutropenica. Concretament aquest valor explica 

l'increment en la disparitat de les probabilitats (probabilitat de desenvolupar una 

infecció d'aquest tipus en front la Probabilitat de no desenvolupar-ne) per cada un 

deis dies durant els quals el pacient presenta febre neutropenica. 

Cal dir que érem conscients que pogués donar-se aquest resultat perque en I'estudi 

de rhornogeneItat de la mostra (apartat 2.3.2), el resultat del t-test per les mitjanes 

de les dues categories de la variables Dies de febre neutropimica era que no podía 

acceptar-se la hipótesi d'igualtat, ja que aquestes eren significativament diferents 

(veure Taula 10). 
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Aquesta varaible entra de manera molt significativa al model pero evidentment pot 

donar-se aquest fet com a conseqüencia de la diferencia de mitjanes observada, 

encara que la correlació existent entre els estimadors no és precisament elevada. 

• Administració del tractament en estudi: Itraconazol 

e -1.2582 OR ítracon.azol = 0.2842 

Interval de confian~a de l' OR: [0.1406, 0.5745] 

Aquest OR indica com disminueix la disparitat (el quocient) de presentar una 

infecció fiíngica muco-cutania d 'un pacient al que se ti ha administrat itraconazol 

respecte d'un pacient al que no se ti ha administrat el citat tractament per un mateix 

valor de la variable Nombre de dies de febre neutropenica (diafn). 

Podem dir que en l'objectiu de prevenir les infeccions fiíngiques superficials si que 

hi intervé el tractament amb itraconazol. Així com també hi té una certa influencia 

el nombre de dies que el pacient presenta febre neutropenica. Les dues variables 

que entren en aquest model són extremadament significatives. 

Analitzant els OR hauríem de dir en aquest cas, que si sembla cIar el fet que 

1 'itraconazol actua com a factor protector, perque entra més clarament en el model 

que en el cas anterior, també cal admetre que el seu poder profilactic en aquest tipus 

d'infeccions seria menor ja que el seu valor és 5.6 vegades més gran que el que 

trobavem en el cas de les infeccions fiíngiques sistemiques. En aquest segon cas la 

variable Dies de febre neutropenica substitueix la variable Nombre de dies amb 

tractament antibiotic que trobavem en el model anterior. Aquestes dues variables ja 

apareixien for~a correlacionades en la matriu resultant de l'ACP que realitzavem 

abans d'iniciar l'analisi estadístic (veure apartat 2.3.1 i Annex 5), per tant podria ser 

aquesta correlació la que dugués una variable en el model en lloc de l'altre. Pel que 

respecta el valor de l'OR de la mencionada variable, aquest pren el valor 1.2473, 

molt similar a l'OR deIs Dies de tractament antibiotic, el qual tenia per valor 

1.2273. 
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3.2.3 Resultat de la regressió logística per la variable InCecció Fúngica Global 

Ens trobem ja en el cas de la variable resum que agrupa el diferents tipus 

d'infeccions, era inevitable pensar que l'itraconazol seria present en aquest model. 

També es veu clarament la presencia més que dubtosa de la variable dies de febre 

neutropenica, segurament present en el model a causa de la seva correlació amb la 

variable Neutropenia. 

Aquest és el model que hem ajustat per la variable Infeccions fúngiques. 

Log odd ;:;:: J30 + ~1 • (Tractament antifúngic amb itraconazol) + ~2 • (Nombre de dies 

de febre neutropenica) 

Elllistat obtingut del programa es presenta en la Figura 21. 

Variabl.e B S.E. Wal.d df S.iq R 
lTBACONA -1,3312 ,3472 14,7013 1 ,0001 ,2156 

IDIAFN ,2317 ,0829 7,8208 1 ,0052 ,1460 
Constant -1,5319 ,3167 23,3972 1 ,0000 

lC 95' per E.xp(B)=QR 

Variabl.e E.xp(B)=QR I..awer Upper 


I 

IlTBACONA ,2642 ,1338 ,5217 
DIAFN 1,2608 1,0718 1,4831 

IIHatr.iu de Correl.acions: 

I Constant ITRACONA DIAIi'N 
Constant 1,00000 -,45843 -,78105 
ITBACONA -,45843 1,00000 ,13152 
DIAFN -,78105 ,13152 1,00000 

Figura 21 

El resultat de la regressió logística que s'ha realitzat per la variable Infeccions 

fúngiques, que engloba les dues variables anteriorment vistes, ens dóna un model 

practicament identic al ajustat en el cas de les infeccions fúngiques cutarues. És 

inevitable i lógic pensar que aixó es deu al'enorme pes que aquesta segona variable 

ha tingut enfront del de la primera. A més cal tenir en compte que les infeccions 

füngiques sistemiques són molt poc freqüents i per tant en la nostra mostra també 

n'hi ápareixen molt poques, fet que els confereix poca importimcia en una variable 
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resum com la que ens ocupa. La lectura que farem deIs resultats donara lloc a una 

discussió molt similar a l'anterior: ambdues variables entren al model amb una 

significació important i amb una influencia sobre el diagnóstic de les infeccions de 

signe contrari peró d'intensitat similar. 

A partir delllistat de la Figura 20 estimem el valor deIs parametres del model: 

Log odd = -1.5319 - 1.3312 . (Tractament antifúngic amb itraconazol) + 0.2317 • 

(Nombre de dies de febre neutropenica) 

• Dies de febre neutropenica 

e 0.2317 = OR dies de febreneutropemca 1.2608 

Interval de confianya de l' OR: [1.0718, 1.4831] 

Aquest OR indica que la disparitat (el quocient entre la Probabilitat de 

desenvolupar una infecció en front la Probabilitat de no desenvolupar-ne) de 

presentar algun tipus d'infecció fúngica d'un pacient en funció deIs dies durant eIs 

quals aquest ha presentat febre neutroperuca és de 1.2608. Aquest és l'augment que 

es produeix en el quocient de probabilitats per cada dia de més en que el pacient 

presenti febre neutropenica. 

• Administració del tractament en estudi: Itraconazol 

e -1.3312 = OR itracooazol = 0.2642 

Interval de confianya de l' OR: [0.1338, 0.5217] 

Aquest OR indica com disminueix la disparitat (el quocient) de presentar una 

infecció fúngica d 'un pacient al que se ti ha administrat itraconazol respecte d'un 

pacient al que no se li ha administrat el citat tractament per un mateix valor de la 

variable Nombre de mes defebre neutropenica (diafu). 
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A grans trets ja intuim que es confirmen els resultats obtinguts en l'aruilisi 

d'incidencia tot seguit ho corroborarem aquestes hipótesis. En l'apartat següent 

contrastarem aquests resultats amb els que s 'han obtingut previament. Recordem 

peró que ens quedara encara per contrastar la validesa del modeL 

3.3. ANÁLISI DELS RESULTATS 

En els dos apartats anteriors hem realitzat dues anaIisis diferents de les mateixes 

dades, en aquest punt l'objectiu és comparar els resultats obtinguts en cadascun 

d'aquests apartats i veure si van en el mateix sentít o ens condueixen a resultats 

diferents. 

• Candidemia i AspergiHosi 

Pel que fa a les variables que recullen separadament la incidencia d'infeccions 

fúngiques com l'aspergiHosi i la candidemia, només hem utilitzat per al seu aruilisi 

les fórmules del Risc AtribUIble, Risc Relatiu i l'OR. No hem pogut realitzar una 

regressió logística per explicar aquestes variables degut al fet que en algunes 

categories hi havia massa pocs individus i fins i tot alguna de les categories que no 

en tenia cap. 

En el cas de la Candidemia, els resultats que obtenim en l'analisi d'incidencia són 

la majoria O i només en el cas del Risc AtribUIble i en les Odds deis pacients no 

exposats al tractament canvia aquest resultat. L'analisi alllada d'aquest resultats 

podria fer-nos pensar que estem davant d'una perfecta eina de protecció enfront 

d'aquestes infeccions fúngiques. Cal peró tenir molt en compte que estem parlant 

d'infeccions molt poc freqüents i que la nostra mostra no resta exempta d'aquest 

feto El cas que es dóna en la nostra mostra és que no apareix cap pacient afectat de 

candidemia al que ti hagi estat administrat itraconazol en la nostra mostra, fet que 

es converteix en una limitació molt important. Aquest mateix raonament es pot 

aplicar al cas de l'aspergiHosi, en el que es repeteix la situació de tenir pocs 

individus que pateixen aquesta infecció. En aquest cas peró, tant el RR com I'OR 
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prenen valors diferents a zero pero també inferiors a la unitat, així al raonament al 

que arribariem és que, l'itraconazol actua de profilactic. 

• Infeccions Fúngiques Sistemiques 

La variable resum que engloba aquests dos casos (lnfeccions Fúngiques 

Sistemiques) presenta uns resultats que van en el mateix sentit que els anteriol"S

Així la conclusió que se'n podria treure és que pels pacients de la nostra mostra el 

tractament en estudi actua com a tractament profilactic efic~. 

Aquesta afirmacÍó es veuria confirmada pel resultat de la regressió logística 

realitzada en l'apartat anterior, en que juntament amb l'aparició de la variable 

Nombre de dies amb tractament antibiotic com a factor de risc, l'itraconazol 

apareix com a tractament antifüngic protector, amb un OR= 0.0577. 

Podriem, per tan!, concloure que pels pacients de la nostra mostra el tractament que 

s'ha provat ha resultat lIeugerament efic~ per a la prevenció de les infeccions 

füngiques sistemiques. 

• Infeccions Fúngiques Muco-Cutanies 

Per les infeccions cutames o superficial s, els resultats de l'estudi han estat bastant 

homogenis, ja que tant l' analisis d'incidencia com la regressió logística han permes 

arribar a la mateixa conclusió. En l'analisi realitzat en I'apartat 3.1, els valors del 

RR (RR= 0.3043) i de I'OR (OR= 0.2437) eren similars i en l'analisi per regressió 

logística l'estimació de I'OR obtinguda ha estat de 0.2842. Per tant podem dir que 

a la vista d'ambdós resultats arribem a la mateixa conclusió. Segons el resultat de la 

regressió logística cal tenir en compte que els Dies de febre neutropenica han 

afectat negativament als pacients estudiats, ja que a més dies de febre neutropenica 

més augmenta el risc de contraure una d'aquestes infeccions, doncs el valor de 

I'OR per aquesta segona variable és superior a 1 (OR= 1.2473), superant elllindar 
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de la independencia (no efecte) i prenent ja un valor que fa que vegem aquesta 

variable com a factor de risco 

Pero també cal recordar que el tractament en estudi va ser assignat de manera no 

aleatoria i que en I'estudi d'homogeneilat el t-test utilitzat per a comparar les 

mitjanes, la variable Dies de febre neutropimica havia donat com a resultat que la 

diferencia entre elles era estadísticament significativa (veure Taula 10). Per tant no 

podem afirmar clarament la influencia negativa d'aquesta variable, perque tot i que 

medicament és explicable, estadísticament no s'acomplia la premlssa 

d'independencia desitjable, entre les variables regressores. 

• Infeccions Fúngiques Globals 

En el cas concret d'aquest tipus d'infeccions es repeteix el que acabem de dir per 

les Infecciolls Fúngiques Cllliulies. EIs resultats de l'analisi d'incidencia 

coincideixen amb els resultats que després hem obtingut en la regressió logística. A 

més a més, també en aquest segon cas, apare ix com a variable regressora 

significativa, el Nombre de die ....' de febre neutropimica. Aquesta darrera variable 

figura pero com a factor de rise (OR=1.2608). En aquest cas la mateixa precaució 

en considerar la presencia d'aquesta variable dins del model pel motiu anteriorment 

exposat. 

EIs resultats que obtenim per aquesta variable resum són molt similars als obtinguts 

per la variable Infeccions Fúngiqlles MlIco-Cutanies i creiem que aixo s'explica per 

l'important pes que aquesta variable té en la mostra. Ja s'ha dit, fa un moments, de 

la poca presencia d'infeccions sistemiques en la nostra mostra (fet que d'altra banda 

es correspon a la realitat, es tracta d'infeccions poc freqüents), aixó fa que com que 

les infeccions cutarues són més usual s, apareguin amb una freqütmcia més alta en la 

nostra mo~a i per tant decantin el resultat de les analisis globals. Així expliquem 

que els valors deis OR siguin tant similars en el cas concret d'aquestes dues 

variables. 
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A manera de resum presentem els resultats obtinguts en les diverses análi 

realitzades recollits en la Taula 17. 

Candidemia RA = -0.0232 No Aplicable 

AspergiHosi OR =0.3949 

[0.035 , 4.4035] 

No Aplicable 

Infecció Fúngica 

Sistemica 

Candid.iasi 

Muco-Cutania 

OR =0.1538 

[0.0177 , 1.333] 

OR = 0.2437 

[0.122 , 0.486] 

Log odd = -3.6564 -2.8524 'X l + 0.2048 -:\:: 

OR= 0.0577 

[0.0036,0.9151] 

OR = 1.227 

[1.0844 , 13891] 

Log odd = -1.6608 -1.2582 'X l + 0.2210 'X: 

OR = 0.2842 

[0.1406 , 0.5745] 

OR = 1.2473 

[1.056, 1.473] 

Infecció Fúngica Global OR =0.2263 

[0.116,0.44] 

Lag odd = -1.5319 -1.3312 'X l + 0.2317 'X: 

OR = 0.2642 

[0.1338 , 0.5217] 

OR = 1.2608 

[1.0718, 1.4831J 

Taula j"" 

(*) La incógnita X2 designa dues variables diferents: 

''Nombre de die s amb tractament anibiótic centrada" quan es tracta d'infeccions 

rungiques sistemiques. 

"Dies de febre neutropenica", en el cas d' infeccions rungiques muco-cutarues 

d 'infecciosn rungiques globals. 

El següent apartat el destinarem a analitzar la qualitat deis ajustaments per regressi 

logística que hem realitzat i que acabem d'analitzar. 
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3.4 DISCUSSIÓ DELS RESULTATS 

La discussió deIs resultats que ara encetem es basara principalment en la qualitat 

deIs ajustaments per regressió logística. De fet podem també fer una reflexió sobre 

la qualitat de les mesures d' incidencia estimades en l' apartat 3.1. 

S'ha dit ja en repetides ocasions que les infeccions sistemiques són poc freqüents i 

que aquesta baixa freqüencia s'ha donat també en la nostra mostra, per tant els 

resultats obtinguts són poc fiables, degut essencialment a aquest fet quan parlem de 

les variables Aspergi¡'losi i Candidemia de forma desagregada. 

Pel que fa a les Infeccions sistemiques estudiades conjuntament, a les Infeccions 

Fúngiques Superficials i a la variable resum que engloba les dues anteriors, 

Infecció Fúngica Global, hem de dur a terme un estudi més exhaustiu sobre la 

qualitat deis seus resultats. 

Si bé en el cas de les infeccions sistemiques en podriem tomar-nos a remetre a la 

baixa incidencia i a la poca representació d'aquestes variables en la nostra mostra, 

també farem esment d'altres caracteristiques del metode d'analisi utilitzat: la 

regressió logística binaria. 

L'analisi de la qualitat del model realitzada utilitzant l'estadístic de Hosmer

Lemeshow ha donat uns resultats que donen validesa als resultats que s'han 

presentat fins ara. 

3....1 Qualitat de I'ajustament del model per la variable Infecció Fúngica Sistemica 

Els valors d'aquells estadístics que serveixen per a mesurar la bondat d'un model es 

presenten en la Figura 22. 

Si ens fixem en el test per determinar manca d'ajust proporcionat corresponent a 

metode de Hosmer-Lemeshow, tant l'estadístic ce -'X2g-2) dóna un resultat que ens 

fa acceptar la hipótesi de tenir un bon ajust, com també apunten en aquest sentit les 

mesures d'associació entre respostes observades i predites. El que es despren de 
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l'estadístic de Hosmer-Lemeshow és que es tracta d'un model del que no es pot 

rebutjar la hipótesi que és bo. 

--------- Hosmer and Lemeshow Goodness-of-Fit Test----------

IF FN ST = o IF FN ST 1 

Group Observed Expected Observed Expected Total 

1 31,000 30,985 ,000 ,015 31,000 
2 18,000 17 ,986 ,000 ,014 18,000 
3 24,000 23,978 ,000 ,022 24,000 
4 25,000 24,969 ,000 ,031 25,000 
5 28,000 27,949 ,000 ,OSI 28,000 
6 32,000 31,847 ,000 ,153 32,000 
7 19,000 28,694 ,000 ,306 29,000 
8 31,000 31,448 1,000 ,552 32,000 
9 27,000 26,290 ,000 ,710 27,000 

10 40,000 40,854 5,000 4,146 45,000 

Chi-Square df Significance 

Goodness-of-fit test 1,8889 8 ,9842 

Measures of Association: 
(Between the Response Variable and Predicted Probabi1ities) 

Pairs Number Percent Summary Measures 
Concordant 1549 90.6% Somers .D 0.83 
Discordant 128 7.5 i Goodrnan-Kruskal Gamma 0.85 
Ties 33 1.9~ Kendalls Tau-a 0.03 
Total 1710 100.0% 

Figura 22 

Vegem a continuació la representació.grafica de la corba Roe (Figura 23), la qual 

ens permet visualitzar si el model ajustat discrimina pacients afectats d'infeccions 

füngiques sistemiques i els que no. Movent-nos al llarg de la corba veiem que 

podem determinar un punt de tall (Cut Value) que ens permet calcular una taula de 

contingencia que demostra que el nostre model és valid per a predir el nombre 

d'individus de la nostra mostra que poden resultar afectats d'infeccions füngiques 

sistemiques. 

La representació grilfica conjunta de les probabilitats deis valors predits pel model 

i els valors realment observats dóna com a resultat aquesta corba sota la qual hi ha 

un aprobabilitat de 0.92. Aquest area és la relació entre sensibilitat i especificitat 
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que en aquest cas és del 92%, per tant podem dir que el model discrimini bé, 

aquells pacients que han desenvolupat infeccions füngiques i deIs que no. 

ROC Curve 
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Figura 23 

Movent el valor del Cut value (punt de tall entre sensibilitat i especificitat) s'ha 

obtingut una taula creuada que enspermet calcular la sensibilitat i l'especificitat del 

model ajustat. Aquest taula és la que es presenta en la Taula 18. 

A partir d'aquesta taula calculem també el percentatge de casos correctament 

classificats i els percentatges de falsos positius i falsos negatius determinats pel 

model. 

The Cut Value is ,04 

Grup Predit 
o 1 Percent Correct 

Grup 

Observat 

o o 

1 1 

o 1 

255 30 

1 5 

89,47% 

83,33% 

Taula 18 
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Sensibilitat = 5 =0.8333 =83.33% 
6 

"fi" 255 	 4Especl ICltat = - =0.8947 == 89. 7% 
285 

Casos correctament classificats 260 =0.8934 =89.34% 
291 

Falsos positiu = 	30 0.85 = 85% 
35 

Falsos negatius = _1_ =0.004 =0.4% 
256 

Amb l'ajut de la corba ROC hem demostrat que podem aconseguir del nostre model. 

una sensibilitat del 83.33% i unaespecificitat del 89.47%. EL percentatge de casos 

correctament classificats arriba a un 89.35%. Ens trobem davant d'una prova mok 

sensible i aixo fa que enspugui donar fins un 85% de casos falsos postius. Aquest 

elevat percentatge significa que el model considera susceptibles de desenvolupar les 

infeccions estudiades arnés pacients deis que en realitat les desenvoluparan. Com 

que aquest fet no suposa cap cost adicional elevat associat al tracatment no 

considerarem aquest percentatge una conseqüencia negativa del nostre model. 
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3.4.2 Qualitat de I'ajustament del model per la variable Candidiasi Muco-Cutinia 

Per les ínfeccions rungiques cutafiÍes es repeteix la metodología d'amilisi deis 

resultats que ja s'ha vist en el punt anterior. El Uistat obtingut de l'analisÍ de 

bondat de I'ajust és el que es presenta en la Figura 24. 

---------- Hosmer and Lemeshow Goodness-of-Fit Test----------

°
CANDIDIA = CANDIDIA 1 

Group Observed Expected Observed Expected Total 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

17,000 
56,000 
34,000 
27,000 
21,000 
31,000 
19,000 
17,000 
22,000 

18,027 
53,404 
37,823 
25,345 
21,294 
29,103 
18,628 
15,343 
25,033 

2,000 
1,000 
7,000 
1,000 
4,000 
5,000 
5,000 
4,000 

18,000 

,973 
3,596 
3,177 
2,655 
3,706 
6,897 
5,372 
5,657 

14,967 

19,000 
57,000 
41,000 
28,000 
25,000 
36,000 
24,000 
21,000 
40,000 

Chi-Square df Significance 

Goodness-of-fit test 11,6213 7 ,1137 

Measures of Association: 
(Between the Response Variable and Predicted Probabilities) 

Pairs Number Percent Summary Measures 
Concordant 7413 64.6% Somers D 0.39 
Discordant 2944 25.7% Goodman-KIuskal Gamma 0.43 
Ties 1111 9.7% Kendalls Tau-a 0.11 
Total 11468 100.0% 

Figura 24 

En aquest cas l'estadístic de Hosmer-Lemeshow té un valor que continua fent-nos 

acceptar la hipótesi de bondat de l'ajust encara que aquest valor és for~a menys 

probable que l'anterior. La representació grm.ca de la corba ROe, que mostra 

grm.cament quina és la relació entre la sensibilitat i l'especificitat del nostre model. 

Vegeu la Figura 25. 

Varea que hi ha sota aquesta corba és de 0.72 unitats, aixó significa que un 72 % 

deIs casos estan correctament discriminats. És obvi veient aquest resultat que 
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considerem el nostre un bon model, perque més del 70% deIs casos estan ben 

classificats. 

ROC Curve 

1 • Specíficity 


Oiogona' ___ are pn><Iueeá b>' tieo, 


Figura 25 

Fent ús de la mateixa gnlfica, corba de Caracteristiques Operatives del Receptor 

(Corba ROC), veiem que el model ens permet fixar un Cut value en el que el 

compromís entre sensibilitat i especificitat fara que obtinguem valors elevats per 

anbdues carácteristiques. Com en el cas anterior, el calcul d'aquests percentatges es 

realoitzara a partir d'una taula creuada (Taula 19) entre la predicció del grup a que 

pertanyeria un individu, realitzada pel model, i el grup al que realment va pertimyer

aquest individuo 

The Cut Value is ,15 
Grup Predit 
o 1 Percent Correct 

Grup 

Observat 

o o 

1 1 

o 1 

143 101 

11 36 

58,61% 

76,60% 

Taula 19 
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Resultats 

'h'l' 36Sensl 1 ltat = - 0.7659 =76.59% 
47 

Especificitat = 	143 ={).-5860 58.60% 
244 

Casos correctament classificats 179 = 0.6151 =61.51% 
291 

Falsos positiu = 	 110 ="0.7534 = 75.34% 
146 

Falsos negatius = J.2.. =0.072 =7.2% 
152 

La característica deIs nostres resultats és que el model ajustat presenta una 

sensihilitat forya important, ja que detecta un 76.5golo d' aquells casos de diagnóstic 

positius, l'especificitat és tamhé forya alta, 58.60%, aquest valor ha disminult com 

a contrapartida de l'augment de la sensihilitat del modeL Aquest fet tamhé explica 

el fet que la proporció de falsos positius afecta a més de tres quartes parts deis 

casos classificats pel model, mentre que com que I'especificitat és molt alta el 

percentatge de falsos negatius afecta només al 7.2% de les nostres dades. En 

conjunt podem dir que la majoría de casos són pacients han estat correctament 

classificats, fa que el percentatge de pacients hen classificats arriha al 61.51%. 

Aquest fet es deu a que hem buscat un cut va/ue que ens donés una alta sensibilitat i 

aixó ha provocat una disminució de la capacitat del model per a detectar 

correctament aquells casos realment negatius, perque disminuint el cut va/ue hem 

fet que es considerés com a positius aquells casos amb una probabilitat més haixa 
, 

per a ser-ho. 
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3.4.3 Qualitat de l'ajustament del model per la variable Infecció Fúngica Global 

Pel que fa a la variable global que resumeix tot el conjunt d'infeccions rungiques 

estudiat el Histat: que obtenim és el de la Figura 26. 

En aquest cas veiem que l'estadístic de Hosmer-Lemeshow continua indicant-oos 

que podem acceptar la hipótesi de bondat de l'ajustament i considerar el nostte 

model vilJid. La taula de contingencia creada utilitzant els valors predits i els valors 

observats, de pacients que han desenvolupat algun tipus d'infecció rungica és la 

Taula 20. Aquesta taula també ens serviréi per a calcular la sensibilitat, especificitat 

i els percentatges de casos ben classificats pe! model i de falsos positius i falsos 

negatius, de nou abans d'efectuar aquest caIcul s'ha tingut en compte la forma de la 

corba ROe. (Figura 27) 

---------- Hosmer and Lemeshow Goodness-of-Fit Test----------

IN FUNG = o IN_FUNG 1 

Group Observed Expected 0bserved Expected Total 

1 17,000 17,974 2,000 1,026 19,000 
2 56,000 53,173 1,000 3,827 57,000 
3 34,000 37,589 7,000 3,411 41,000 
4 26,000 25,125 2,000 2,875 28,000 
5 21,000 20,903 4,000 4,097 25,000 
6 30,000 28,291 6,000 7,709 36,000 
7 19,000 17,989 5,000 6,011 24,000 
8 16,000 14,653 5,000 6,347 21,000 
9 20,000 23,303 20,000 16,697 40,000 

Chi-Square df Significance 

Goodness-of-fit test 9,8738 7 ,1958 

Measures of Association: 
(Between the Response Variable and Predicted Probabilities) 

, 
Pairs Number Percent Summary Measures 
Concordant 8183 65.8% Somers D 0.41 
Discordant 3042 24.5% Goodman-Kruskal Gamma 0.46 
Ties 1203 9.7% Kendalls Tau-a 0.12 
Total 12428 100.0 

Figura 26 

En aquest cas també estem davantd'un model amb una sensibilitat important 

(76.92 %), la contrapartida és que dóna per tant un percentatge elevat de casos 

falsament positius (71.42 %), es tracta d'un model molt útil per a la prevenció 

encara que dóna més positius deis que en realitat s'observen .. L'especificitat és 
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for~a elevada (58.16%) i s'ha preferit disminuir l'especifictat que terur un model de 

baixa sensibilitat i , per tant, no especialment destacat en quant a la prevenció. El 

model dóna un percentatge relativament raonable de casos falsament negatius 

(7.~/o). Aixo significa que el model detecta més infeccions füngiques que les que 

s'observen en realitat pero com que estem davant d'un model que ens ha de servir 

per a orientar un tractament profilactic preferim que sigui així. 

The Cut Value is ,15 
Grup Predit 
o 1 Percent Correct 

Grup o 1 


Observat 


O o 
 139 
 100 
 58.16% 

1 1 
 12 
 40 
 76.92% 

Taula 20 


Sensibilitat = 40 =0.7692 =76.92% 
52 


Especificitat 139 =0.5816=58.16% 

239 


Casos correctament classificats = 179 =0.6151 =61.51 % 

291 


. . 100 o/

Falsos pOSltlU = - =0.7142 = 71.42/'0

140 


12

Falsos negatius - == 0.079 == 7.9% 

151 


Tant la Taula 20 com els c31culs que d'ella s'han obtingut, són fruit de l'observació 

de la corba ROC (Figura 27). Sota la corba ROC correspoent a aquest model s'hi 
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troba una area de valor 0.732. Aixó vol dir que podem considerar que el 73.2% 

deIs nostres individus han estat classificats en el grup a que realment pertanyen. 

El valor que hem escollit per a c1assificar els apcients en la taula de contingencia 

(Taula 20) és de 0.15, considerem quen aquet llindar ens dóna un percentatge for\2 

alt de sensibilitat i especificitat, malgrat tot, modificar aquest valor, Cut value, 

repercuteix en un augment deIs casos considerats positius quan en realitat es tracat 

de casos negatius (augment del percentatge de casos falsos positius), conseqüencia 

de l'alta sensibilitat del nostre model. Com que el que ens interessa és un model que 

predigui c1arament quíns individus són més susceptibles de desenvoilupar alguna 

de les infeccions füngiques estudiades, preferim un model més sensible a un modd 

amb més especificitat. Aquest preferencia fa que el model assenyali més pacients 

afectats d'infeccions deIs que en realitat s'han observat.. L'altre resultat que es 

beneficiara d'aquest fet és el percentatge de casos falsos negatius, disminuira quan 

l'altre augmenti. 

ROC Curve 

.25 .50 .75 1.00 

1 - Specificity 
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Figura 27 

Un cop comparats els resultats de les diverses fases de l'estudi. Vistes quines són les 

seves limitacions i avaluada la qualitat deis nostres models ajustats, en els següents 

apartats exposarem les conclusions que d'aquests resultats es desprenen i 

confeccionarem una llista de suggerencies i comentaris que ens poden ajudar en 

posteriors estudis de caracteristiques similars al que acabem de presentar. 
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4. CONCLUSIONS 

A continuació es presenten les conclusions a les que hem arribat després de l'amUisi 

realitzada per tal de determinar quin efecte tenia el farmac itraconazol, com a 

prevenció deis tipus d'infeccions fúngiques estudiades. 

• Infeccions Fúngiques Sistemiques 

Cal tenir en compte que sota aquest qualificatiu s'hi agrupen dos tipus molt 

concrets d'infeccions. Les infeccions degudes a AspergiHosi í les degudes a 

Candidemies. S 'ha reiterat diverses vegades en llarg de tot aquest treball la poca 

freqüencia amb que aquestes infeccions apareixen en ella vida real i per tant la 

baixa i quasi irrisória freqüencia amb que aquestes infeccions apareixen en la vida 

real. Aquest cas no en senl un excepció i repetirem encara amb la mateixa 

vehemencia aquesta limitació a l'hora d'exposar quines han estat les conclusions 

del nostre treball, sense anar més lluny en el cas de Aspergil·losi i Candidemia no 

s'ha realitzat un estudi multivariant perque ja els resultats de I'ana.lisi d'incidencia 

univariant ens desaconsellaven continuar degut a la poca entitat deIs resultats 

obtinguts i sempre condicionats per la freqüencies observades. 

Candidemia 

En el cas de la Candidemia les conclusions a que s'arriba a partir de l'estudi 

d'incidencia és que no es podria considerar l'Itraconazol com un factor protector 

davant aquest tipus d'infeccions. Per bé que algunes de les mesures ca1culades 

prenen valors propis d'un factor protector, ens veiem obligats a assenyalar que 

aquests són fruit, una vegada més, de la baixa presencia d'aquest tipus d'infecció en 

la nostra mostra. 
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- Aspergi"'osi 

Basant-nos únicament en els resultats obtinguts en l'analisi d'incidencia, hem de dir 

que el tractament amb Itraconazol no es perfila com un candidat valid a esdevernr 

tractament profilactic efica~ davant d'aquest tipus d'infecció sistemica. De totes 

maneres, així com en el cas anterior alguns deIs valors mesurats prenien un valor 

nul, en el cas que ens ocupa no es donava aquesta situació. Malgrat tot, la poca 

freqüencia d'aquest tipus de patologia en les nostres dades, només se n 'han 

observat tres casos, fa que altre cop haguem de ser prudents alhora de considerar 

aquest tractament factor protector doncs no es considera que la mostra en aquest 

aspecte hagi estat del tot representativa. 

- Candidemia i Aspergi"'osi 

Assumint el risc de no donar una resposta tant ajustada a la realitat com seria 

desitjable, _s'ha estudiat quin seria el comportament de l'itraconazol davant del 

conjunt de les infeccions sistemiques anteriorment esmentades. Amb aquest 

objectiu s'ha creat la variable que agrega les dues anteriors i per les que s'ha dut a 

terme tant una analisi d'incidencia bivariant com una analisi multivariant. 

EIs resultats que es desprenen de les mesures d'associació ens farien apuntar que 

podríem trobar-nos davant d'un tractament que ha actuat com a factor protector en 

els pacients de la nostra mostra, encara que ens cal ser prudents i recordar a partir 

de quines variables s 'ha constitult aquesta tercera, i tenir present els resultats que 

per a elles havíem obtingut. 

En l'intent d'ampliar l'ambit de la nostra resposta, s'ha dut a terme l'estudi 

multivariant mitjan~ant regressió logística i els resultats obtinguts no han estat 

especialment aclaridors. 

Si bé 1 'itraconazol es constitueix com a factor protector, el seu efecte és molt 

dubtós i a més aquest resultat hauria de ser cautament considerat ja que l'estimador 
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de la variable dins del model té un valor correlacionat amb el Nombre de dies 

durant els quals el pacient va ser sotmes a tractament antibiótico 

A manera de resum direm doncs que pels pacients de la nostra mostra I'Itraconazol 

ha resultat un factor protector de dubtosa eficacia. 

• Infeccions Fúngiques Muco-Cutanies 

Pel que respecta a les infeccions fúngiques muco-cutanies podem dir que si que 

s'ha apreciat una certa eficacia del tractament, en l'analisi realitzat amb les mesures 

d'incidencia. En aquest cas no han aparegut limitacions degudes a la freqüencia 

amb que aquestes infeccions han aparegut en la nostra mostra. 1 en tots els casos 

els resultats obtinguts apunten que ens trobem davant d'un bon tractament 

profilactic enfront les infeccions fúngiques cutanies. 

En un pas posterior a l'estudi d'incidencia bivariat, el tractament amb itraconazol 

ha continuat destacant-se com a factor protector en l'analisi multivariat de la 

regressió logística. Al mateix temps ha aparegut peró un factor de risc que cal tenir 

en compte: els Dies de febre neutroperuca que pateix el pacient actuen com a factor 

de risc, fant augmentarla probabilitat, i per tant el risc que aquest es contagii d 'una 

infecció cutimia cada día que la febre s'allarga. 

Malgrat tot no podem afirmar clarament la influencia negativa d'aquesta variable 

en la probabilitat que un pacient desenvolupi aquest tipus d'infecció. Si bé es cert 

que pot afectar, no podem extreure del model cap conclusió clara en aquest sentit 

perque en la fase, previa a I'analisi, d'homogeneltzació de la mostra havia resultat 

significativa la prova d'hipotesi sobre la ¡gualtat de les mitjanes per ambdós grups 

del tractament estudiat, la mitjana de Dies de neutroperua era més alta pels pacients 

que no havien rebut Itraconazol. 
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• Infeccions Fúngiques Sistemiques i eutanies 

Aquesta és la variable que s'ha definit com a variable resum perque recull i agrega 

tots els tipus d'infeccions fiíngiques estudiades en el present treball. Ja en les 

analisis bivariant i multivariant realitzades hem assenyalat el pes que exerceix en 

ella la variable lnfecció fiíngica cutania, i per tant, en la conclusió final la preseol 

variable no resta exempta de l'efecte que aquesta darrera pot tenir sobre eIs 

resultats que presentem. 

Si considerem l'efecte que el tractament amb Itraconazol ha tingut sobre el conjunt 

de les infeccions fiíngiques estudiades aquest ha estat el de factor protector. Dones 

en el cas bivariat totes les mesures d'associació apunten en aquest sentit sense cap 

tipus de dubte. Pel que respecta al cas multivariat és on es fa més pal'les l'efecte de 

la variable Infeccions fiíngiques muco-cutanies, doncs en el model explicatiu les 

variables que hi apareixen són les mateixes i amb uns valors molt similars: en el 

model ajustat per aquesta variable hi figura el tractament amb itraconazol com a 

factor protector i també, fet massa coincident, hi figura la variable Dies de feble 

neutropenica com a factor de rise amb un OR i una significació de valors moIt 

similars als que havíem estimat per la variable Infeccions Fúngiques Cutarues, és 

per aquest motiu que qüestionem els resultats obtinguts. 

Podem dir, doncs, a manera de resum que l'eficacia del f'armac estudiat continua 

sent dubtosa, perque només ha demostrat una certa eficacia en el cas de les 

infeccions superficials peró en cap cas, s'ha demostrat que fos clarament efi~ 

enfront de les infeccions sistemiques. 

A nivell estadístic podríem parlar d'una conclusió ben clara: la falta d'un disseny 

concís i acurat del procés de recollida de dades ha condicionat molt no nornés la 

fase d'analisi de les dades sinó també ha dificultat totes aquelles fases previes que 

s'han considerat oportunes de dur a terme per tal d'intentar garantir una certa 

fiabilitat en l'analisi posterior. 
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s. COMENTARIS 

Abans de donar per acabat aquest projecte i a la vista deIs resultats i de les 

conclusions obtingudes, creiem necessari expressar algunes opinions 

recomanacions que ajudarien en propers estudis a obtenir uns resultats millors que 

els actuals. 

Hem repetit fins a la sacietat la poca fteqüencia que alguna de les variables 

estudiades ha presentat en la nostra mostra. Si bé entenem que es tracta d' infeccions 

poc habituals si que creiem que en estudis posteriors caldria intentar obtenir una 

mostra amb un major efectiu per aquesta variable, de manera que es permetés 

obtenir unes conclusions més sólides i haver de ser menys cautelosos en algunes 

interpretacions al mateix temps que permetria esbrinar clarament la controvertida 

eficacia d'aquest rarmac en el cas concret de les infeccions ñmgiques sistemiques. 

Un altre comentari que fem en aquest punt del treball afecta a la primera part del 

projecte, la seva materia prima: les dades. El fet que les dades amb que hem dut a 

terme aquest estudi no haguessin estat obtingudes de manera aleatória pel que fa a 

l'assignació del tractament, ha constitult una limitació for~ important. Doncs ens 

ha obligat a prendre certs tipus de mesures i dur a terme un nombre de processos 

intermitjos, que podrien sota les mirades més ortodoxes comprometre, la validesa 

d'algunes hipótesis o fins i tot d'alguns resultats. Malgrat tot creiem que la cura 

amb que s'han realitzat tots aquests processos no fan que les conclusions 

anteriorment exposades puguin quedar-ne afectades. A tall d' exemple citar només 

els comentaris i les conclusions sobre el model obtingut en la regressió logística per 

la variable infecció rungica muco-cutimia, en que ha resultat significativa la 

variable dies de febre neutropenica. 
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A manera de suggerencia podriem encara afegir que en alguns aspectes les 

variables amb que s'ha treballat han resultat un xic reiteratives i que potser caldria, 

en estudis posteriors, ampliar el ventall de situacions recollides al mateix temps que 

intentar evitar variables que aportin un mateix tipus d'informació i que puguin estar 

massa correlacionades o no ser del tot independents amb altres variables 

explicatives . Així es podrien aconseguir resultats que donarien una visió més 

completa de la realitat alhora que evitaríem que en ells es donessin casos de 

colienalitats que poden provocar una credibilitat dubtosa deIs resultats. 
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6.ANNEXES 


1. Matriu de Correlacions de les variables contínues 

ll. Proves d'independencia de les variables categóriques 

ID. Proves d'independencia de les variables contínues les variables 

categóriques 

IV. Llistat complet de la primera Amllisi de Components Principal s 

V. Llistat complet de la segona AmUisi de Components Principals 
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Annex 1: Matriu de Correlacions de les Variablés Condnues 

Correlations 

Edat 
C034 
(enter) 

neutropé 
nla dies febre 

No dles 
Febre/Ne 
utopénia 

No dies 
ATB NoATB 

No_ 
episodis_ 

febrlls 
OlaaP 
20000 

Edat Pearson Correlation 

Slg. (2-talled) 

N 

1,000 

, 
291 

-,040 

,502 

290 

,090 

,125 

291 

,140· 

,017 

291 

,175· 

,003 

291 

,060 

,305 

291 

,030 

,608 

291 

,050 

,392 

291 

,015 

,1303 

:~86 

-,'116 

,051 

:!85 

C034 (enter) Pearson Correlation 

Slg. (2-tailed) 

N 

-,040 

,502 

290 

1,000 

, 
290 

-,150· 

,010 

290 

-,019 
,753 

290 

-,090 

,124 

290 

-,105 

,074 

290 

-,119· 

,043 

290 

,034 

,560 

290 
neutropénla Pearson Correlatlon 

Slg. (2-tailed) 

N 

,090 

,125 

291 

-,150* 

,010 

290 

1,000 

, 
291 

,105 

,073 

291 

,088 

,136 

291 

,245·' 

,000 

291 

,094 
,109 

291 

,035 

,550 

291 

,J09" 
,000 

:!86 
dles febre Pearson Correlatíon 

Slg. (2-talled) 

N 

,140· 

,017 

291 

-,019 
,753 

290 

,105 

,073 

291 

1,000 
, 

291 

,789*' 
,000 

291 

,697*' 

,000 

291 

,658* 
,000 

291 

,475*' 
,000 

291 

,:~11" 

,000 

:~86 

No dles 
Febre/Neutopénia 

Pearson Correlatíon 

Síg. (2-talled) 

N 

,175* 

,003 

291 

-,090 

,124 

290 

,088 

,136 

291 

,789'" 

,000 

291 

1,000 

, 
291 

,503*' 

,000 

291 

,504"" 

,000 

291 

,293*' 

,000 

291 

,'159* 

,007 

:~86 

No dles ATB Pearson Correlation 

Sigo (2-talled) 

N 

,060 

,305 

291 

-,105 

,074 

290 

,245*' 
,000 

291 

,697* 

,000 

291 

,503*' 
,000 

291 

1,000 

, 
291 

,69S'" 

,000 

291 

,569"" 

,000 

291 

,:384" 

,000 

:~86 

NoATB Pearson Correlatlon 

Slg. (2-talled) 

N 

,030 

,608 

291 

-,119* 

,043 

290 

,094 

,109 

291 

,658*' 

,000 

291 

,504*' 

,000 

291 

,695" 

,000 

291 

1,000 

, 
291 

,524*' 

,000 

291 

,'179* 

,002 

:~86 

No_ episodls_febrlls Pearson Correlation 

Sigo (2-talled) 

N 

,OSO 
,392 

291 

,034 

,560 

290 

,035 

,550 

291 

,475*' 

,000 

291 

,293* 

,000 

291 

,569*' 

,000 

291 

,524* 

,000 

291 

1,000 

, 
291 

,048 

,423 

:~86 

Oia a P 20000 Pearson Correlation 

Slg. (2-talled) 

N 

,015 
,803 

286 

-,116 

,051 

285 

,709*' 

,000 

286 

,211*' 

,000 

286 

,159*' 

,007 

286 

,384'" 

,000 

286 

,179*' 

,002 

286 

,048 

,423 

286 

1,000 

, 
:~86 

*. Correlatlon Is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Annex 2: Proves d'Independencia de les Variables Categoriques 

Proves d'independencia de les variables categoriques 

Sexe Diagnóstic 116.993 <0.0001 

Sexe Profilaxi 1.368 0.242 

Sexe Tipus_QAD 187.604 <0.0001 

Sexe Mucositis 0.830 0.362 

Sexe Enteritis 4.959 0.026 

Diagnóstic Profilaxi 0.142 0.706 

Diagnóstic Tipus_QAD 181.4 72 <0.0001 

Diagnóstic Mucositis 0.614 0.433 

Diagnóstic Enteritis 5.088 0.035 

Profilaxi Tipus_QAD 0.373 0.542 

Profilaxi Mucositis 2.640 0.104 

Profilaxi Enteritis 2.337 0.126 

Tipus_QAD Mucositis 2.577 0108 

Tipus_QAD Enteritis 2.708 0.100 

Mucositis Enteritis 0.010 0.920 
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Annex 3: Proves d'igualtat de les mitjanes de les variables contínues per a cada grup de les variables categoriques 

Variable Sexe (0= home, l=dona) 

Test d'Íizualtat de VariA . test la i2ualtat de mil' anes 
Valor F-Fisher Si¡foificació Valor t-Student Graus de Uibertat Si¡fnificació 

Edat 0.249 0,618 -6.482 289 <0.001 
Cd34+ 5539 0.019 1.080 18.016 0.295 
Dies de neutropenia 0.561 0.455 -2.185 289 0.030 
Dies de febre 8.471 0.004 -2.816 32.019 0.008 

--

Dies de febre 4.995 0.026 -1.059 289 0.290 
neutropenica 
Dies de tractament 1.769 0.185 -0.239 289 0.811 
ATB 
Nombre d'A TB 1.960 0.163 -0.059 289 0.953 
administrats 
Nombre d'episodis 0.431 0.512 0.647 289 0.518 

rfebrils 
Dia a >20000 plaquetes 0.002 0.969 0.904 284 0.367 

Variable Diagnostic (O=c'Dcer de mama, l=altres diagnOtics) 

Test d" de VariA 
~- - - _. - 1 . 

•... _. d"___ ""_ e mlt anes 
,-

Valor F -Fisher Sienificació Valor t-Student Graus de llibertat Si¡fnificació
--

Edat 24.683 <0.001 2.958 45.237 0.005 
Cd34+ 1.321 0.251 -0.147 288 0.884 
Dies de neutroplmia 0.000 0.987 0.697 289 0.486 
Dies de febre 4.820 0.029 0.238 289 0.812 
Dies de febre 1.383 0.241 -0.297 289 0.767 
neutropenica 
Dies de tractament 1.019 0.314 -0.557 289 0.578 
ATB 
Nombre d'ATB 2.935 0.088 0.218 289 0.827 
administrats 
Nombre d'episodis 5.933 0.015 -1.965 51.500 0.055 
febrils 

J?ia a >20000 plaQuetes ~O.OQl_ 0.978 -0.954 284 0.341 
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Annel. 3: Proves d'igualtat de les mitjanes de les variables contínues per a cada grup de les variables categoriques 

Variable Profilaxi (0= no profilaxi antibiotica, l=profilaxi antibiotica) 

Test d'ieualtat de Varia " test la ieualtat de mit" anes 
Valor F·Fisher Si2nificació Valor t·Student Graus de llibertat Si2nificació 

Edat 0.434 
--

0.511 2.544 289 0.011 
Cd34+ 0.699 0.404 0.415 288 0.679 
Dies de neutropenia 1.138 0.287 -0.773 289 0.440 
Dies de febre 3.647 0.057 2.909 289 0.004 

-----

Dies de febre 7.870 0.005 3.150 51.657 0.003 
neutropenica 
Dies de tractament 0.323 0.570 2.285 289 0.023 
ATB 
Nombre d'ATB 0.877 0.350 1.247 289 0.213 
administrats 

--

Nombre d'episodis 6.538 0.011 2.419 55.893 0.019! 
febrils 
Dia a >20000 plaquetes 0.574 0.449 -1.673 284 

-
0.095 

Variable Tipus QAD (O=ciclofosfamida, cisplatí i t thiotepa, l=altres) 

T '" .- --- "a " la ieualtat d e mlt anes -

Valor F-Fisher Si2nificació Valor t-Student Graus de llibertat Sienificació 
Edat 17. 721 <0.001 1.099 28.154 <0.001 
Cd34+ 5.412 0.021 -1.080 28.869 0.289 
Dies de neutropenia 0.051 0.822 1.405 289 0.161 
Dies de febre 7.350 0.007 1.127 40.190 0.266 
Dies de febre 1.040 0.309 0.016 289 0.987 
neutropenica 
Dies de tractament 1.420 0.234 -0.205 289 0.838 
ATB 
Nombre d'ATB 3.331 0.069 -0.096 289 0.924 
administrats 
Nombre d'episodis 0.504 0.478 -1.008 289 0.314 
febril s 

J!ia a >20000 plaquetes 0.015 0.902 -0.852 284 0.395 
- -
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Annex 3: Proves d'igualtat de les mitjanes de les variables contínues per a cada grup de les variables categoriques 

Variable Mucositis (O=Graus I-D, l=Graus ID-IV) 

Test d" deV l . d_emn anes 
Valor F-Fisher Sianificació Valor t-Student Graus de lIibertat Sianificació 

Edat 6.352 0.012 -0.482 101.774 0.631 
Cd34+ 13.574 <0.001 -1.351 85.859 0.180 
Dies de neutropenia 1.692 0.194 1.083 289 0.280 
Dies de febre 0.003 0.957 -0.219 289 0.826 
Dies de febre 0.822 0.365 -1.165 289 0.245 
neutropenica 
Dies de tractament 0.003 0.953 -0.594 289 0.553 
ATB 
Nombre d'ATB 0.017 0.897 -0.875 289 0.382 
administrats 
Nombre d'episodis 0.024 0.877 -0.931 289 0.352 
febrils 
Dia a >20000 plaquetes 1.729 0.190 0.854 284 0.394 

Variable Enteritis (0= Graus I-D" l=Graus ID-IV) 

Test d'h!Ualtat de V t-test la i2ualtat de mit' anes 
Valor F-Fisher Sianificació Valor t-Student Graus de lIibertat Sianificació 

Edat 5.199 0.023 -1.482 53.143 0.144 
Cd34+ 0.114 0.736 0.197 288 - 0.844 

--

Dies de neutropenia 0.988 0.321 -0.926 289 0.355 
Dies de febre 0.008 0.931 -1.524 289 0.129 
Dies de febre 4.056 0.045 -3.395 289 0.001 
neutropenica 
Dies de tractament 0.131 0.717 -1.679 289 0.094 
ATB I 

Nombre d'ATB 2.489 0.116 -1.524 289 0.129 
administrats 
Nombre d'episodis 0.071 0.789 -1.284 289 0.200 
febrils 

---

Diaa >~OOOO I!!I1~etes 0.338 0.5t?!. -1.714 -_....... _ 284 
- -_....... ~-

0.088 
-
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Annex 4: Primera Analisi de Components Principals 
ANALYSE EN COMPOSANTES PRINCIPALES 
STATISTIQUES SOMMAIRES DES VARIABLES CONTINUES 
EFFECTIF TOTAL : 292 POlOS TOTAL 292.00 
t-------------------------------------------------------+----------------------+----------------------+ 

NUM . IDEN - LlBELLE EFFECTlF POlDS MOYENNE ECART-TYPE I MlNlMUM MAXIMUM i 
t-------------------------------------------------------t----------------------,----------------------t 

2 C3 Edat 291 291.00 I 43.84 9.09 17.00 63.00
7 C8 ~ Díes_neutropénía 291 291.00 1 8.80 .40 5.00 30.00 
8 C9 - Día P20000 286 286.00 I 11.44 4.05 6.00 42.00 

10 C11 - No_~písodis febri1s 291 291.00 1 1.09 0.50 0.00 3.00 
11 C12 - Dies_febre neutropén 291 291.00 I 2.26 1.78 0.00 9.00 
12 C13 - Dies_febre 291 291.00 1 3.16 :.66 .00 16.00 
13 CH No ATB 291 291.00 I 1.79 1.19 .\)0 7.00 
14 C15 - No=dies_ATB 291 291.00 1 7.29 :'.22 (!.(p) 3:,.·)(1 
23 C24 - CD34t 290 290.00 1 8.60 1.70 I 1.~B 64. 

1-------------------------------------------------------1----------------------1----------------------
22 . C23 - Dia alta 288 288.00 I 13.59 4.87 1 9.00 64.00 I 

t-------------------------------------------------------t----------------------,----------------------+ 
MATRICE DES CORRELATIONS 

1 C3 C8 C9 C1l C12 C13 Cl4 Cl5 C24 
-----t--------------------------------------------------------------
C3 1 1. 00 
C8 I 0.09 1. 00 
C9 I 0.01 0.70 1.00 
CIl I 0.05 0.04 0.05 1.00 
C12 I 0.17 0.09 0.15 0.29 1. 00 
cn I 0.14 0.11 0.20 0.48 0.79 1.00 
CH I 0.03 0.09 0.17 0.52 0.50 0.66 1. 00 
C15 I 0.06 0.24 0.34 0.57 0.50 0.70 0.70 1. 00 
C24 I -0.04 -0.15 -0.12 .03 -0.09 -0.02 -0.12 -0.11 1. 00 
-----t--------------------------------------------------------------

C3 C8 C9 Cll C12 C13 C14 C15 C24 
MATRICE DES VALEURS-TESTS 

I C3 C8 C9 Cll C12 C13 C14 C15 C24 
-----t--------------------------------------------------------------
C3 1 99.99 
C8 I 1.54 99.99 
C9 I 0.25 14.73 99.99 
Cl1 I 0.86 0.60 0.80 99.99 
C12 I 3.01 1. 50 2.61 5.15 99.99 
C13 2.41 1. 80 3.34 8.82 18.25 99.99 
CH 0.52 1. 61 2.82 9.93 9.47 13.45 99.99 
C15 1.03 4.26 6.06 11.03 9.44 14.69 14.64 99.99 
C24 -0.67 -2.58 -1.96 0.59 -1. 54 -0.32 -2.03 -1. 80 99.99 

-----t--------------------------------------------------------------
C3 C8 C9 Cl1 Cl2 Cl3 Cl4 CIS C24 
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Annex 4: Primera AnaUsi de Components Principals 
VALEURS PROPRES 
APERCU DE LA PRECISI~~ DES CALCULS : TRACE AVANT DIAGONALISATION .. 9.0000 

SOMME DES VALEURS PROPRES ..•• 9.0000 
HISTOGRAMME DES 9 PREMIERES VALEURS PROPRES 

t--------t------------t----------t----------t----------------------------------------------------------------------------------t 
NUMERO I 	 VALEUR I POURCENT.I POURCENT. I 


PROPRE I I CUMULE I 

t--------t--~---------t----------t----------t----------------------------------------------------------------------------------t 

1 I 3.4793 I 38.66 I 38.66 I ******************************************************************************** 

2 I 1.6466 I 18.30 I 56.95 I ************************************** 

3 I 1.0451 I 11.61 I 68.57 I ************************* 

4 I 0.9628 I 10.70 I 79.26 I *********************** 

5 I 0.7509 I 8.34 I 87.61 I ****************** 

6 I 0.4033 I 4.48 I 92.09 I ********** 

7 1 0.3022 I 3.36 I 95.45 I ******* 

8 I 0.2553 1 2.84 I 98.28 I ****** 

9 I 0.1545 I 1.72 I 100.00 1 **** 


t--------t------------t----------t----------t----------------------------------------------------------------------------------t 
RECHERCHE DE PALIERS (DIFFERENCES TROISIEMES) 

t--------t------------t------------------------------------------------------t 
1 PALIER I VALEUR DU 
I ENTRE I PALIER 
t--------t------------t------------------------------------------------------t 
I 1-- 21 -711.70 I **************************************************** 
I 2-- 31 -649.10 I ****************.******************************* 
I 5-- 61 -5.82 I * 
t--------t------------t------------------------------------------------------t 
RECHERCHE DE PALIERS ENTRE (DIFFERENCES SECONDES 

t--------t------------t------------------------------------------------------t 
I PALIER 1 VALEUR DU 
I ENTRE I PALIER 

t--------t------------t------------------------------------------------------t 
I 1-- 21 1231.05 **************************************************** 
1 2-- 31 519.35 1 ********************** 
I 5-- 61 246.42 I *********** 
t--------t------------t------------------------------------------------------t 
INTERVALLES LAPLACIENS D'ANDERSON 
INTERVALLES AU SEUIL 0.95 

t--------t--------------------------------------------------------t 
I NUMERO I 	 BORNE INFERIEURE VALEUR PROPRE BORNE SUPERIEURE I 

t--------t--------------------------------------------------------t 
I 1 I 2.9139 3.4793 4.0446 1 
1 2 I 1.3791 1.6466 1.9142 I 
I 3 1 0.8753 1.0451 1.2149 1 
1 4 I 0.8064 0.9628 1.1193 1 
I 5 1 0.6289 0.7509 0.8729 I 

t--------t--------------------------------------------------------t 
ETENDUE ET POSITION RELATIVE DES INTERVALLES 

1 ..••••••.••••••....••••.. .*--------------------t--------------------*. 

2 *---------t---------* 

3 .*--- ..... -+--- .... -*. 

4 *-----t-----* 

5 *---t----* ..•... 
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Annex 4: Primera Analisi de Components Principals 
COORDONNEES DES VARIABLES SUR LES AXES 1 A 5 
VARIABLES ACTIVES 

----------------------------+------------------------------------T-------------------------------+------------------------------
VARIABLES COORDONNEES I CORRELATIONS VARIABLE-FACTEUR I ANCIENS AXES UNITAIRES 

----------------------------+------------------------------------+-------------------------------+------------------------------
IDEN - LIBELLE COURT I 1 2 3 4 5 I 1 2 3 4 5 I 1 2 3 4 5 
----------------------------+------------------------------------+-------------------------------+------------------------------
C3 - Edat -0.16 0.03 -0.87 0.34 -0.30 -0.16 0.03 -0.87 0.34 -0.30 -0.09 0.03 -0.85 0.35 -0.35 
C8 - Dies_neutropenia -0.32 0.85 0.04 0.15 -0.06 -0.32 0.85 0.04 0.15 -0.06 -0.17 0.66 0.04 0.16 -0.06 
C9 - Día P20000 -0.40 0.81 0.15 0.15 0.07 -0.40 0.81 0.15 0.15 0.07 -0.21 0.63 0.14 0.15 0.08 
Cll - No_episodis_febrils -0.64 -0.29 0.23 0.07 -0.55 -0.64 -0.29 0.23 0.07 -0.55 -0.34 -0.22 0.23 0.08 -0.64 
C12 - Dies_febre_neutropen -0.75 -0.17 -0.26 0.00 0.49 -0.75 -0.17 -0.26 0.00 0.49 -0.40 -0.13 -0.26 0.00 0.56 
C13 - Díes febre -0.88 -0.21 -0.08 0.06 0.27 -0.88 -0.21 -0.08 0.06 0.27 -0.47 -0.16 -0.08 0.06 0.31 
C14 - No ATB -0.81 -0.19 0.13 -0.14 -0.09 -0.81 -0.19 0.13 -0.14 -0.09 -0.44 -0.14 0.12 -0.15 -0.10 
C15 - No_díes ATB -0.87 0.00 0.15 -0.03 -0.13 -0.87 0.00 0.15 -0.03 -0.13 -0.47 0.00 0.15 -0.03 -0.15 
C24 - CD34+ 0.14 -0.30 0.31 0.88 0.12 0.14 -0.30 0.31 0.88 0.12 0.08 -0.23 0.31 0.89 0.14 

----------------------------+------------------------------------+-------------------------------+------------------------------
VARIABLES ILLUSTRATIVES 
----------------------------+------------------------------------+-------------------------------+------------------------------

VARIABLES COORDONNEES I CORRELATIONS VARIABLE-FACTEUR ANCIENS AXES UNITAIRES 

----------------------------+------------------------------------+-------------------------------+------------------------------
IDEN LIBELLE COURT 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 I 1 2 3 4 5 
----------------------------+------------------------------------+-------------------------------+------------------------------
C23 - Dia_a1ta I -0.60 0.56 0.14 0.13 -0.05 I -0.60 0.56 0.14 0.13 -0.05 

----------------------------+------------------------------------+-------------------------------+------------------------------
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Annex 5 : Segona AnMisi de Components Principals 
ANALYSE EN COMPOSANTES PRINCIPAL~S 
STATlSTIQUES SOMMAIRES D~S VARIABL~S 	CONTINU~S 

EFFECTlF TOTAL: 292 	 POlOS TOTAL 292.00 
+-------------------------------------------------------+----------------------+----------------------+ 

NUM . ID~N - LIB~LLE 	 EFFECTIE' POlOS 1 MOYENNE ECART-TYP~ 1 MINIMUM NAXIMUM 
+-------------------------------------------------------+----------------------+----------------------+ 

2 C3 - Edat 291 291.00 1 43.84 9.09 17.00 63.00 

7 CS· - Dies neutropenia 291 291.00 1 8.80 2.40 5.00 30.00 


11 C12 - Dles-tebre neutropén 291 291.00 1 2.26 1.78 0.00 9.00 

14 C1S - Nu_dleB AT~ 291 291.00 1 7.29 5.22 0.00 33.00 

23 C24 - C034f 290 290.00 1 8.60 7.70 1. 88 64.70 


-------------------------------------------------------1----------------------1----------------------
ti I;<¡ - llla__ P20000 286 286.00 1 11.44 4.05 I 6.00 42.00 


10 Cl1 - No epi.odis febrils 291 291.00 1 1.09 0.50 1 0.00 3.00 

1;-: CD - Dles_febre - 291 291.00 1 3.16 2.66 I 0.00 16.00 


j C14 - No_ATB 291 291.00 1 1.79 1.19 I 0.00 7.00 

~~ C23 - Dia_alta 288 288.00 I 13.59 4.87 1 9.00 64.00 


+-------------------------------------------------------+----------------------+----------------------+ 
MI\'I'f<ll:I,: DES CORRELATIONS 

1 C3 CS C12 C15 C24 

-----1----------------------------------
CJ 1. 00 
CA 0.09 1. 00 
C12 0.17 0.09 1.00 
e15 0.06 0.24 0.50 1. 00 
C24 -0.04 -0.15 -0.09 -0.11 	 1.00 
-----+----------------------------------

I C3 ce C12 C15 C24 
MATRICE DES VALEURS-TESTS 

I C3 C8 C12 Cl5 C24 
-----+----------------------------------
C3 99.99 
C8 1. 54 99.99 
C12 3.01 1. 50 99.99 
C15 1. 03 4.26 9.44 99.99 
C24 -0.67 -2.58 -1.54 -1. 80 99.99 

-----+----------------------------------
C3 	 C8 C12 C15 C24 

VALEURS PROPRES 
APERCU DE LA PRECISION DES CALCULS 	 TRACE AVANT DlAGONALISATION .. :'.0000 

SOMME DES VALEURS PROPRES .... .0000 
HlSTOGRAMME DES 5 PREMIERES VALEURS 	 PROPRES 
+--------+------------+----------+----------+----------------------------------------------------------------------------------+ 

NUMERO 	 I VALEUR I POURCENT. 1 POURCENT. I 1 

I PROPRE 1 1 CUHULE 
t--------+------------+----------+----------+----------------------------------------------------------------------------------+ 

1 1.7016 34.03 34.03 ************************,~***********************.**** *************************** 

2 1.0248 20.50 54.53 ****************+************~,******************* 

3 0.9626 19.25 73.78 ********************************************** 
4 0.8562 17.12 90.90 ***************************************** 
5 0.4548 9.10 100.00 I ********************** 

+--------t------------+----------+----------+----------------------------------------------------------------------------------+ 

121 



Annex 5 : Segona AnaJisi de Components Principal s 

RECHERCHE DE PALIERS ENTRE (DIFFERENCES SECONDES) 

t--------t------------t------------------------------------------------------t 
PALIER I VALEUR DU 

ENTRE I PALIER 

t--------t------------t------------------------------------------------------t 
1--	 21 614.54 I ***********************************~**************** I 

+--------+------------t------------------------------------------------------t 
INTERVALLES LAPLACIENS D'ANDERSON 
INTERVALLES AU SEUIL 0.95 

t--------t--------------------------------------------------------t 
I NUMERO I BORNE INFERIEURE VALEUR PROPRE BORNE SUPERIEURE 

t--------t--------------------------------------------------------t 
I 	 1 I 1.4251 1.7016 1.9780 I 

2 I 0.8583 1.0248 1.1913 
3 I 0.8062 0.9626 1.1190 
4 I 0.7171 0.8562 0.9953 
5 I 0.3809 0.4548 0.5287 

t--------t--------------------------------------------------------t 
ETENDUE ET POSITION RELATIVE DES INTERVALLES 
1 ............... . .*---------------~-----+----------------------* 
2 	 . . *------------t------------* 
3 	 *-----------t------------*. 
4 *-----------+----------*~ 
5 *----+-----*. 

COORDONNEES DES VARIABLES SUR LES AXES 1 A S 
VARIABLES ACTIVES 

----------------------------t------------------------------------t-------------------------------t------------------------------
VARIABLES I COORDONNEES I CORRELATIONS VARIABLE-FACTEUR I ANCIENS AXES UNITAIRES 

----------------------------t------------------------------------t-------------------------------t---------------------------~---
IDEN 	 - LIBELLE COURT I 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

----------------------------t------------------------------------t-------------------------------t------------------------------
C3 - Edat -0.34 -0.17 0.92 0.02 0.12 -0.34 -0.17 0.92 0.02 0.12 -0.26 -0.17 0.93 0.02 0.17 
C8 - Dies_neutropenia -0.49 0.53 0.05 -0.67 -o .16 -0.49 0.53 0.05 -0.67 -0.16 -0.38 0.53 0.05 -0.72 -0.24 
C12 - Dies_febre_neutropen -0.76 -0.40 -0.12 0.21 -0.44 -0.76 -0.40 -0.12 0.21 -0.44 -0.59 -0.39 -0.12 0.23 -0.66 
ClS - No_díes_ATB -0.80 -0.18 -0.32 -0.06 0.47 -0.80 -0.18 -0.32 -0.06 0.47 -0.61 -0.18 -0.33 -0.06 0.69 
C24 - CD34+ 0.34 -0.72 -0.03 -0.60 -0.02 0.34 -0.72 -0.03 -0.60 -0.02 0.26 -0.71 -0.03 -0.65 -0.03 

----------------------------t------------------------------------t-------------------------------t------------------------------
VARIABLES ILLUSTRATIVES 

----------------------------t------------------------------------t-------------------------------t------------------------------
VARIABLES 	 COORDONNEES I CORRELATIONS VARIABLE-FACTEUR I ANCIENS AXES UNITAIRES 

----------------------------t------------------------------------t-------------------------------+------------------------------
IDEN - LIBELLE COURT I 1 2 3 4 5 I 1 2 3 4 5 I 1 2 3 4 5 

----------------------------t------------------------------------t-------------------------------+------------------------------
C9 - Día P20000 -0.46 0.32 -0.08 -0.45 -0.04 -0.46 0.32 -0.06 -0.45 -0.04 
Cl! - No_episodis_febri1s -0.41 -0.23 -0.16 -0.02 0.30 -0.41 -0.23 -0.18 -0.02 0.30 
C13 - Díes febre -0.74 -0.39 -0.19 0.08 -0.06 -0.74 -0.39 -0.19 0.08 -0.06 
C14 - No ATB -0.61 -0.19 -0.26 0.09 0.20 -0.61 -0.19 -0.26 0.09 0.20 
C23 - Día alta -0.59 0.20 -O .12 -0.41 0.18 -0.59 0.20 -0.12 -0.41 0.18 
------------------------t------------------------------------+-------------------------------t------------------------------
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Annex S : Segona AnMisi de Components Principals 
COORDONNEES ET VALEURS-TEST DES MODALlTES AXES 1 A 5 
+---------------------------------------------+-------------------------------+------------------------------------+----------+ 

MODALlTES I VALEUkS-TEST 1 COORDONNEES 1 1 

1---------------------------------------------1-------------------------------1------------------------------------1----------1 
!DEN - LIBELLE, EH. P.ABS 1 1 2 4 5 1 1 2 3 5 1 DISTO. 

+---------------------------------------------+-------------------------------+------------------------------------+----------+ 
3 Diagnostic 

AB_1 - C4=0 250 250.00 -0.6 0.0 4.0 -0.4 0.5 -0.02 0.00 0.10 -0.01 0.01 0.01 
AB 2 - C4=1 41 41.00 0.6 0.0 -4.1 0.4 -0.5 0.12 0.00 -0.58 0.05 -0.05 0.36 

3 - reponse manquante 1 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
+---------------------------------------------+-------------------------------+------------------------------------+----------+ 
1 4 Profilaxi 
1 AC_l - C5=0 44 44.00 -3.0 -3.0 1.1 1.2 -0.5 -0.54 -0.42 0.15 0.15 -0.05 0.52 
I AC_2 - C5=1 247 247.00 2.9 3.0 -1.1 -1.1 0.5 0.10 0.08 -0.03 -0.03 0.01 0.02 
1 4 - reponse manquante 1 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
+---------------------------------------------+-------------------------------+------------------------------------+----------+ 
I 5 ltraconazol 1 

1 AD 1 - C6=0 129 129.00 -1.8 -2.7 3.4 1.5 -2.5 -0.16 -0.18 0.22 0.09 -0.11 0.12 I 
I AD=2 - C6=1 162 162.00 1.8 2.6 -3.4 -1.5 2.5 0.12 0.14 -0.17 -0.07 0.09 0.08 I 
I 5_ - reponse manquante 1 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

+---------------------------------------------+-------------------------------+------------------------------------+----------+ 
17 lnf fúngica global 

Al 1 - C18~0 - 239 239.00 2.7 2.2 -2.0 -0.2 2.2 0.10 0.06 -0.05 -0.01 0.04 0.02 
Al 2 - C18=1 52 52.00 -2.7 -2.2 2.0 0.2 -2.3 -0.45 -0.28 0.24 0.03 -0.19 0.38 

17 - reponse manquante 1 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
+---------------------------------------------+-------------------------------+------------------------------------+----------+ 
I 18 Candidiasis 
I AJ_1 - C19=0 244 244.00 1.9 2.0 -2.1 -0.3 3.3 0.06 0.05 -0.05 -0.01 0.06 0.01 

AJ 2 - C19=1 47 47.00 -1.9 -2.0 2.1 0.3 -3.3 -0.33 -0.27 0.27 0.03 -0.30 0.35 
18_ - reponse manquante 1 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

+---------------------------------------------+-------------------------------+------------------------------------+----------+ 
19 lnf_fúngica_sistemica 

AK 1 - C20=0 285 285.00 3.5 1.1 -0.3 -0.1 -1.5 0.04 0.01 0.00 0.00 -0.01 0.00 
AK-2 - C20=1 6 6.00 -3.8 -1.2 0.3 0.2 1.6 -2.00 -0.48 0.12 0.06 0.44 4.44 

19_ - reponse manquante 1 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
+---------------------------------------------+-------------------------------+------------------------------------+----------+ 

20 Candidemia I 
AL 1 - C21=0 288 288.00 1.7 0.3 -0.4 0.3 -0.8 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 

AL-2 - C21=1 3 3.00 -1.9 -0.3 0.5 -0.3 1.0 -1.44 -0.19 0.26 -0.18 0.37 2.35 
20_ - reponse manquante 1 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

+---------------------------------------------+-------------------------------+------------------------------------+----------+ 
I 21 Aspergil1esi 
I AM 1 - C22=0 288 288.00 3.0 1.2 0.1 -0.5 -1.1 0.03 0.01 0.00 0.00 -0.01 0.00 
I AM-""2 - C22=1 3 3.00 -3.4 -1.3 -0.1 0.5 1.3 -2.56 -0.78 -0.03 0.29 0.51 7.50 

21_ - repense manquante 1 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

+---------------------------------------------+-------------------------------+------------------------------------+----------+ 
I 24 Mucosit!s I 

AN_l - C25=0 220 220.00 0.2 2.4 -0.1 0.1 0.1 0.01 0.08 0.00 0.00 0.00 0.01 I 
AN_2 - C25=1 71 71.00 -0.2 -2.4 0.1 -0.1 -0.1 -0.03 -0.26 0.01 -0.01 -0.01 0.07 

24 - repense manquante 1 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
25 Enteritis 

AO 1 - C26=0 247 247.00 2.9 1.3 -0.7 -0.2 1.4 0.10 0.03 -0.02 0.00 0.02 0.01 
AO_2 - C26=1 44 44.00 -2.9 -1.3 0.7 0.2 -1.4 -0.53 -0.18 0.10 0.02 -0.13 0.35 

25 - repense manquante 1 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

+---------------------------------------------+-------------------------------+------------------------------------+----------+ 
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