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Objectiu del cribratge personalitzat de CM

Millorar el cribratge basat en l'edat (50-70 anys):

Detectant tumors malignes en dones més joves amb risc elevat

Reduint els efectes adversos en dones amb menor risc:

Falsos positius
Sobrediagnòstic

Millorant l'e�ciència

Consisteix a:

Estimar el risc individual

Proporcionar recomanacions a mida
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Què sabem del cribratge personalitzat?

Revisió sistemàtica (Román M et al., Plos One 2019)

13 estudis:

3 Assajos en fase de reclutament: WISDOM, MyPEBS i TBST
9 estudis basats en models matemàtics
1 estudi observacional pilot

Els models i l'estudi observacional van mostrar que les estratègies
de detecció personalitzades són efectives i e�cients.

Falta evidència sobre la viabilitat, l'acceptabilitat i els aspectes
legals i ètics de les estratègies de detecció personalitzades.
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Recomanacions Estudi MyPEBS
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Projecte DECIDO

Personalización del cribado del cáncer de mama: Evaluación de su
aceptabilidad y viabilidad en el Sistema Nacional de Salud

FIS 2018-2020
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Objectius del projecte DECIDO

Dissenyar un sistema d'informació

Avaluar les barreres i facilitadors de la coordinació de nivells
assistencials i Programa de Cribratge

Desenvolupar una prova de concepte del cribratge personalitzat del
CM

Avaluar el cost-efectivitat

Em centraré en l'objectiu 3.
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Disseny objectiu 3 del projecte DECIDO

Població d'estudi:

1 Àrea Bàsica de Salut a Lleida ciutat
385 dones de 40-50 anys, invitadas des del Centro de Salud

Intervenció:

Mesura del risc de CM
Recomanacions de cribratge

Seguiment:

Acceptabilitat
Viabilitat
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Esquema objectiu 3 projecte DECIDO
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Models de risc del CM

Model de Gail (1989)

Objectiu: quimioprevenció primària

Estima la probabilitat que una dona pateixi CM en un període de
temps concret, a partir de:

Edat
Edat menàrquia
Edat primer nascut viu
Biòpsies prèvies
Familiars de primer grau amb CM

Poc aconsellable per a cribratge poblacional (AUC  0.6 )

El model de Gail ha estat considerat el model de referència per a
altres models més recents.

≈
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Model de Gail (1999)
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Càlcul del risc en el model de Gail
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Els models de risc dels estudis WISDOM i MyPEBS

WISDOM

Calculadora de risc Breast Cancer Surveillance Consortium (BCSC)

Índex de Risc Poligènic (PRS) amb 96 SNP

Fórmula de Bayes per integrar BCSC i PRS (Shieh et al. 2016)

MyPeBS

BCSC si < 1 familiars de 1r grau amb CM

Tyrer-Cuzick si > 2 familiars de 1r grau amb CM

PRS amb 313 SNP
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Què són els SNP i què és un Índex de Risc Poligènic (PRS)

Mutacions rares en gens com BRCA1 i BRCA2  riscos elevats de CM

SNP donen un risc reduït, però el seu efecte combinat, quan es
resumeix en un punt de risc poligènic (PRS), pot ser substancial.

Cada SNP: 0, 1, 2 al·lels de risc
Odds Ratio estimades per al·lel de risc: 1.02-1.30

→
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Fonts d'informació estimació risc DECIDO

Incidència CM registres de càncer de Girona i Tarragona. Suavització
amb LOESS

Estimació de la incidència basal, utilitzant el risc atribuïble a la
població per a cada subgrup de factor de risc. Dades de 687.010
mamogra�es del BCSC dels EEUU.

Taxes de mortalitat de Catalunya, IDESCAT 2016. Per al risc
competitiu.

Model BCSC v2 amb els mateixos riscos relatius per a les variables
incloses.

SNP: dades dels estudis del Breast Cancer Association Consortium
que contenen la prevalença dels al·lels de risc i les OR d'aquests
al·lels per al CM.
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Estimació del risc de CM a l'estudi DECIDO

1. S'estima el risc absolut de CM als 5 anys, , utilitzant el model BCSC
v2, adaptat a Catalunya.

Edat, ètnia, hª familiar de CM, mal. benigna, densidad mamaria

2. Obtenir el PRS proposat per Shieh:

a. Per cada locus amb al·lels  i , s'obtenen les probabilitats de
cada genotip possible, donada la presència de malaltia:

on  és la freqüència de l'al·lel de risc  i  és el seu risc relatiu (o OR).

Ki

A a

P(AA|D+) =
p2γ2

p2γ2 + 2p(1 − p)γ + (1 − p)2

P(Aa|D+) =
2p(1 − p)γ

p2γ2 + 2p(1 − p)γ + (1 − p)2

P(aa|D+) =
(1 − p)2

p2γ2 + 2p(1 − p)γ + (1 − p)2

p A γ
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Estimació del risc de CM a l'estudi DECIDO

b. S'obtenen els quocients de versemblança  dels genotips multi-
SNP  de cada dona:

Els valors  són el PRS estimat de cada dona participant a l'estudi.

1. La probabilitat de ser diagnosticada de CM en els propers 5 anys:

On  indica diagnòstic de CM i  és la probabilitat de ser
diagnosticada de CM, durant els propers 5 anys, estimada segons el
model BCSC v2 (adaptat a Catalunya).

LRGi

Gi

LRGi
=

n

∏
i=1

P(gi|D+)

P(gi|D−)

LRGi

P(D+|Gi) =
LRGi

Ki

1−Ki

LRGi
+ 1Ki

1−Ki

D+ Ki

16 / 23



Informe de resultats, estudi DECIDO
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Resultats preliminars estudi DECIDO
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Resultats preliminars estudi DECIDO
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Resultats preliminars estudi DECIDO
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Utilitats del PRS segons una revisió recent

Yanes T, et al., Breast Cancer Research 2020

En dones d'alt risc amb resultats no informatius en els tests
genètics BRCA i similars
Com modi�cador del risc, segons presència/absència de mutacions
de risc

Per personalitzar els programes de cribratge poblacionals

Més de 182 variants en dones europees

S'estima el doble de risc de CM en el quartil superior respecte a
l'inferior

El nombre d'SNP utilitzats té poc impacte en la precisió de l'PRS
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