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Czy pozytywny wynik testu oznacza, że
mam raka?

W szkole uczymy się wielu zagadnień z zakresu rachunku prawdopo-
dobieństwa i statystyki, ale w trakcie nauki rzadko nabywamy wystarcza-
jąco dużej biegłości i intuicji, żeby poradzić sobie z wieloma problemami
praktycznymi. Spróbujemy zmierzyć się z kilkoma z nich, polegających na
szacowaniu szans w oparciu o pojęcie prawdopodobieństwa warunkowego.

Kilka pozornie oczywistych pytań

Sytuacja pierwsza. Pewna osoba z Polski stwierdziła w ankiecie, że bar-
dzo lubi czytać książki. Co jest bardziej prawdopodobne – to, że pracuje
w bibliotece, czy że jest rolnikiem?

Sytuacja druga. Przeprowadzamy domowy test ciążowy, o czułości 90%.
Czy wynik pozytywny oznacza, że szansa na bycie w ciąży wynosi 90%?

Sytuacja trzecia. Badanie krwi pod kątem obecności pewnego marke-
ra nowotworowego miało wynik dodatni, przy czułości badania wynoszącej
99,5%. Czy pobyt w szpitalu jest już przesądzony, a przynajmniej pewny na
99,5%?

Powyższe pytania są typowymi problemami życia codziennego. Pierwsze
pytanie nie dotyczy oczywiście spraw fundamentalnych, jest raczej wyrafi-
nowanym żartem, ale dwa pozostałe, lub ich analogiczne wersje, mogą się
stać dla nas istotne w najmniej spodziewanym momencie.

Zanim odpowiemy na wszystkie powyższe pytania zastanówmy się, czy
są one tak oczywiste, jak się wydaje na pierwszy rzut oka. Domyślamy się,
że częściej bibliotekarze lubią czytać książki, niż rolnicy, ale czy na pewno
oznacza to, że losowo wybrana osoba, lubiąca książki, będzie raczej biblio-
tekarzem, niż rolnikiem? Czy – nomen omen – przypadkiem to pytanie nie
jest postawione na odwrót, niż oczekujemy? Czy to w ogóle ma znacze-
nie? Otóż ma, i to duże! Przypomnijmy pokrótce ideę prawdopodobieństwa
warunkowego, i jego najważniejsze własności.
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Prawdopodobieństwo warunkowe i czytanie książek

Prawdopodobieństwo zajścia zdarzenia A pod warunkiem zajścia zda-
rzenia B oznaczamy przez P (A|B) i wyznaczamy jako iloraz

P (A|B) = P (A ∩B)
P (B) ,

gdzie A∩B oznacza jednoczesne zajście zdarzeń A oraz B. Jeżeli zdarzenia
A i B są niezależne, to oczywiście P (A|B) = P (A). Jeżeli cała przestrzeń
probabilistyczna (przestrzeń wszystkich możliwych wydarzeń, które rozpa-
trujemy) jest podzielona na n rozłącznych części B1, B2, . . ., Bn, to możemy
wyznaczyć całkowite prawdopodobieństwo zajścia zdarzenia A jako sumę

P (A) = P (A|B1) · P (B1) + P (A|B2) · P (B2) + . . . + P (A|Bn) · P (Bn),

w szczególności dla n = 2 otrzymujemy

P (A) = P (A|B) · P (B) + P (A|B′) · P (B′),

gdzie B′ oznacza zdarzenie przeciwne do zdarzenia B.
Używając odpowiednich oznaczeń spróbujmy przeformułować pierwszy

problem. Niech R oznacza fakt, że ankietowana osoba jest rolnikiem (lub
rolniczką), B – że jest bibliotekarzem (lub bibliotekarką), zaś K – że lubi
czytać książki. Dla uproszczenia załóżmy, że znamy szanse na to, że losowo
wybrany rolnik lubi czytać książki, i niech to będzie 5%, oraz, że znamy
szanse na to, że losowo wybrany bibliotekarz lubi czytać książki, i niech to
będzie 95%. Możemy to zapisać symbolicznie jako

P (K|R) = 0,05, P (K|B) = 0,95.

Oznacza to, że bibliotekarze lubią czytać książki 19 razy bardziej, niż rol-
nicy, czy oznacza to jednak, że szansa na to, że losowy ankietowany Polak,
czytający książki, jest raczej bibliotekarzem, jest 19 razy większa, niż na to,
że jest rolnikiem? Inaczej mówiąc, czy możemy łatwo wyznaczyć prawdopo-
dobieństwa P (R|K) i P (B|K)?

Do tego zadania potrzebować będziemy twierdzenia Bayesa, czyli znajo-
mości tożsamości

P (A|B) = P (B|A) · P (A)
P (B) .

Musimy zatem poznać jeszcze dane o tym, jaka jest szansa na to, że ankie-
towany jest rolnikiem (P (R)), że jest bibliotekarzem (P (B)), i że lubi książ-
ki (P (K)). Ponownie, dla uproszczenia, przyjmiemy te wartości za znane,
i równe

P (R) = 0,1, P (B) = 0,001, P (K) = 0,02.
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Możemy nareszcie sprawdzić szanse na to, że ankietowany, lubiący książki,
jest rolnikiem,

P (R|K) = P (K|R) · P (R)
P (K) = 0,05 · 0,1

0,02 = 0,25,

oraz szanse na to, że ankietowany, lubiący książki, jest bibliotekarzem,

P (B|K) = P (K|B) · P (B)
P (K) = 0,95 · 0,001

0,02 = 0,0475.

Okazało się, że szansa na to, że ankietowany jest rolnikiem, jest ponad pięć
razy większa, niż na to, że jest bibliotekarzem! Wynik ten, na pierwszy
rzut oka nieintuicyjny, staje się jasny po bliższej analizie. Rolników jest
na tyle więcej niż bibliotekarzy – w powyższym przykładzie przyjęliśmy, że
100 razy więcej – że fakt, że aż 19 razy mniej z nich lubi książki, jest ponad
pięciokrotnie mniej ważny.

Czułość i swoistość testów medycznych

Po rozwiązaniu problemu czytelniczego przejdźmy do zagadnień medycz-
nych. Mamy już pewne podstawy rachunkowe opanowane, co powinno po-
móc w rozwiązaniu postawionych problemów. Na początek zajmijmy się
sprawą testu ciążowego. Oznaczmy przez C zdarzenie polegające na byciu
w ciąży, przez + i − dodatni i ujemny wynik testu ciążowego, odpowiednio.
Podana przez producenta czułość testu, równa 90%, oznacza, że wśród kobiet
w ciąży, robiących ten test, 90% wyników będzie pozytywnych; formalnie
możemy to zapisać jako

P (+|C) = 0,9.

Naszym zadaniem jest wyznaczenie szansy na to, że jesteśmy w ciąży, gdy
test jest dodatni, czyli wartości P (C|+). Jak już wiemy, potrzebna będzie do
tego znajomość odsetka kobiet w ciąży wśród kobiet ogółem, czyli wartości
P (C), oraz całkowitej szansy na to, że test będzie dodatni, czyli wartości
P (+). O ile tę pierwszą wartość możemy w miarę łatwo oszacować – dla
ułatwienia przyjmiemy

P (C) = 0,01,

to druga jest większym problemem. Na szczęście producent podaje w ulotce
nie tylko czułość, ale również swoistość testu, czyli szansy na to, że kobieta,
która nie jest w ciąży, i wykona ten test, otrzyma wynik ujemny. W wypadku
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tego konkretnego testu założymy poziom swoistości na poziomie 80%, co
możemy zapisać jako

P (−|C ′) = 0,8.

Stąd możemy łatwo wywnioskować, że test w 20% przypadków braku ciąży
pokazuje wynik dodatni,

P (+|C ′) = 0,2,

co pozwala wyznaczyć całkowitą szansę na dodatniość testu z poznanych
wcześniej własności prawdopodobieństwa całkowitego,

P (+) = P (+|C) · P (C) + P (+|C ′) · P (C ′) = 0,9 · 0,01 + 0,2 · 0,99 = 0,207.

Posiadamy nareszcie wszystkie informacje do sprawdzenia, czy jesteśmy
w ciąży, gdy test zakończył się wynikiem dodatnim,

P (C|+) = P (+|C) · P (C)
P (+) = 0,9 · 0,01

0,207 = 0,0434.

Oznacza to, że dodatni wynik test, reklamowanego jako wysoce skutecznego
(90% czułości), oznacza jedynie 4% szansę na bycie w ciąży! Oczywiście te-
sty ciążowe, dostępne na polskim rynku farmaceutycznym, są o wiele lepsze,
jednakże widać wyraźnie, że nie tylko czułość testu – na którą częściej zwra-
camy uwagę w ulotkach – jest istotna, swoistość bywa jeszcze ważniejsza.

Dlaczego jednak przy czułości rzędu 90% otrzymaliśmy tak niski wynik
końcowy, 4%? Podobnie, jak w przypadku poprzedniego zadania, mamy do
czynienia z dużą dysproporcją liczebności rozważanych grup. Kobiet w ciąży
jest prawie sto razy mniej niż tych, które nie są ciężarne, i nawet najmniej-
szy błąd w szacunkach dotyczących tej liczniejszej grupy, jest w rozważa-
niach dotyczących tej mniej licznej wyolbrzymiony stokrotnie. Poprawienie
ostatecznej skuteczności może nastąpić nie tyle przy dalszym poprawieniu
czułości, gdyż dotyczy ona jedynie mniejszej grupy kobiet, tych w ciąży, ale
głównie przy poprawieniu swoistości, gdyż dotyczy grupy liczniejszej, wręcz
dominującej.

Możemy teraz przejść do rozwiązania ostatniego problemu, dotyczące-
go dodatniego wyniku testu nowotworowego. Znamy poziom czułości testu,
P (+|N) = 0,995, ale wiemy już, że potrzebne nam będą dodatkowe da-
ne, to znaczy całkowity poziom zachorowań na ten typ nowotworu, P (N),
oraz swoistość testu, P (−|N ′). Przyjmijmy przykładowe, prawdopodobne
wartości,

P (N) = 0,015, P (−|N ′) = 0.9,
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oznaczające, że 1,5% osób choruje na ten typ nowotworu, oraz że wśród
90% osób zdrowych test poprawnie wykazuje wynik ujemny. Nauczeni do-
świadczeniem możemy od razu wyznaczyć końcową odpowiedź na pytanie
o rzeczywistą szansę bycia chorym przy dodatnim wyniku testu,

P (N |+) = P (+|N) · P (N)
P (+)

= P (+|N) · P (N)
P (+|N) · P (N) + P (+|N ′) · P (N ′)

= 0,995 · 0,015
0,995 · 0,015 + (1− 0,9) · (1− 0,015)

= 0,995 · 0,015
0,995 · 0,015 + 0,1 · 0,985

= 0,014925
0,014925 + 0,0985

= 0,014925
0,113425

= 0,132.

Jak widać, pozytywny wynik tego testu oznacza jedynie 13% szansy na
konieczność terapii antynowotworowej. Ponownie głównym winowajcą była
grupa zdrowa, która jest znacząco większa od grupy chorej. Ponadto sto-
sunkowo niska swoistość testu, czyli jego skuteczność wśród osób zdrowych,
w bardzo duży sposób wpływa na poprawne interpretacje wyników testów
osób chorych.

Dla lepszego zobrazowania tego ostatniego przykładu przeprowadźmy
bardziej szczegółowo tzw. analizę pomyłek. Załóżmy, że wybieramy losowo
milion osób z populacji, i każdej z nich wykonujemy powyżej przedstawiony
test markera nowotworowego. Wśród tych osób jest, zgodnie z zadanymi za-
łożeniami, jedynie 15 tysięcy osób chorych. W grupie osób chorych popraw-
ny, dodatni wynik testu otrzymuje 14925 osób, a niepoprawny, negatywny,
zaledwie 75. Osób zdrowych w naszej populacji jest aż 985 tysięcy. W tej
grupie poprawny, negatywny wynik testu otrzymuje 886 tysięcy pięćset osób,
ale niepoprawny, pozytywny wynik aż 98 tysięcy pięćset! Łącznie wynik po-
zytywny otrzymało 113 tysięcy 425 osób, z czego jedynie 14925 jest chorych,
stąd też naprawdę chorzy wśród osób z wynikiem pozytywnym stanowią je-
dynie 13,2%. Dla odmiany wynik negatywny otrzymało łącznie 886 tysięcy
575 osoby, wśród których jest 886 tysięcy pięćset osób zdrowych; tym samym
można stwierdzić że zdrowi stanowią 99,99% osób z negatywnym wynikiem
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badania. Oznacza to, że nawet przy stosunkowo niskiej swoistości testu,
jeżeli otrzymamy wynik negatywny, to na 99,99% możemy spać spokojnie.

Rozwiązane przez nas problemy i otrzymane – pozornie paradoksalne –
wyniki powinny nas skłonić do uważniejszej analizy danych, z którymi mamy
do czynienia na co dzień. Miejmy nadzieję, że uzbrojeni w nową wiedzę
i umiejętności jesteśmy w stanie się zmierzyć z podobnymi problemami.
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