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Aprenentatge 
automàtic en salut
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Taula de continguts
Què és l’aprenentatge automàtic?

Què és un algoritme?

Dades

Exemples d’aplicació a la salut (VIH/SIDA)
◦ VIH/SIDA motivació
◦ Detecció de canvis al camp visual
◦ Classificar segons dany neurocognitiu 
◦ Epidemiologia digital
◦ Grups de símptomes
◦ Predir la massa magra



Què és l’aprenentatge automàtic?
Computació

Construir màquines 
/algoritmes que resolguin 

problemes.

Estadística
Fer inferència a partir de mesures 

de confiança.

Extreure coneixement a partir de 
dades.

Aprenentatge automàtic (en anglès, Machine learning)
Basant-se en l’estadística fer màquines (algoritmes) que es 

programin a sí mateixes per a la resolució de tasques.



Què és l’aprenentatge automàtic?
Tradicionalment, la enginyeria del software combinava regles creades pels humans amb
dades per crear respostes a un problema.
En canvi, l’aprenentatge automàtic utilitza dades i respostes per descobrir les regles darrera
d’un problema. (Chollet, 2017, “Deep learning with Python”)

Tradicionalment Aprenentatge automàtic



Què és un algoritme?
Qualsevol conjunt d’instruccions que indiquin a l’ordinador com resoldre 
problemes

Dades Informació



Dades
La matèria prima
Estudis dirigits
Recollida massiva de dades (~ Big data)
• Volum
• Velocitat
• Varietat

Reptes:
• Planificació en el disseny de la

captura i l’emmagatzemament de la
dada

• Ètica
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Exemples 
d’aplicació a la 
salut



VIH/SIDA - Motivació
Diferents problemes de salut en persones infectades pel 
VIH/SIDA

És el meu àrea de treball des de fa quasi 20 anys



Prevalença del VIH/SIDA al 2019 

La prevalença global en
adults (15-49 anys) va ser
del 0.7% al 2019
Hi ha 38 milions de
persones que viuen amb
VIH/SIDA
El VIH/SIDA és una de les
principals causes de mort
al món (tot i que els
tractaments han millorat
molt aquestes xifres).

Font: https://www.kff.org/global-health-policy/fact-sheet/the-global-hivaids-epidemic/



Kozak, I., Sample, P. A., Hao, J., Freeman, W. R., Weinreb, R. N., Lee, T. 
W., & Goldbaum, M. H. (2007). Machine learning classifiers detect subtle 
field defects in eyes of HIV individuals. Transactions of the American 
Ophthalmological Society, 105, 111-8; discussion 119-20.

Objectiu:

Caracteritzar els danys a la retina que causen subtils defectes al camp de visió en 3 grups de pacients

Veure si hi ha diferències entre els 3 grups de pacients

•VIH –

•VIH+, amb CD4 alts

•VIH+, amb CD4 baixos

Mètodes:

Classificadors d’aprenentatge automàtic (Machine learning classifiers (MLCs)):

•Màquina de vector suport (vector machine (SVM))

•Màquina de vectors de rellevància (relevance vector machine (RVM)) per determinar si els camps difereixen.

Texte complet a https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2258123/



Classificadors d’aprenentatge automàtic 
Aprenentatge supervisat

◦ Conjunt d'algorismes que classifiquen en grups (o classes) a partir de les dades.

Màquina de vector suport
◦ La màquina de vectors prediu el grup a que pertany una observació.
◦ Cal fer un entrenament amb dades d'entrada prèviament classificades.
◦ El model estableix una frontera entre els grups establerts, situada on la

◦ diferència entre classes sigui és el més gran possible i
◦ el marge d'error sigui és el més petit possible.

◦ S'anomenen vectors de suport als punts que conformen les dues línies paral·leles a l'hiperplà, essent aquesta
distància la major possible (marge).

Màquina de vectors de rellevància
◦ Fa servir inferència Bayesiana.
◦ Funciona igual que els mètodes de Màquina de vector suport però ofereix una classificació probabilística.



Màquina de vector suport

H1 no separa bé les dues classes, per
tant no seria un bon hiperplà.

H2 les separa bé, però no és el més
indicat, ja que la distància dels punts de
les classes al pla és molt petita.

H3 és la millor opció, ja que està més
espaiada de les dues classes.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Svm_separating_hyperplanes_(SVG).svg#/media/Fitxer:Svm_separating_hyperplanes_(SVG).svg



Van trobar diferències entre els danys a la retina de persones VIH- i VIH+, i entre  
VIH+ segons els grups de diferent nivell de CD4.

Al gràfic s’indiquen les 10 localitzacions que permeten distingir millor entre els 
grups: VIH+  amb CD4 alts i VIH+ amb CD4 baixos.



Muñoz-Moreno JA, Pérez-Álvarez N, Muñoz-Murillo A, Prats A,
Garolera M, et al. (2014) Classification Models for Neurocognitive
Impairment in HIV Infection Based on Demographic and Clinical
Variables. PLOS ONE 9(9): e107625.

Objectiu:

Classificar els pacients en presència o no de dany neurocognitiu partint de dades demogràfiques i
clíniques.

Determinar quines són les característiques principals per fer la classificació.

Mètodes:

Arbres de classificació (aprenentatge supervisat)

Texte complet a https://doi.org/10.1371/journal.pone.0107625



Arbres de classificació
•Pren la forma d’un arbre i es llegeix de dalt 
(arrel) a baix (fulles)

•Cada node representa una variable 
(característica)

•L’algoritme tria les “millors”  variables i els seus 
punts de tall de manera que es classifiqui el 
millor possible la variable resposta (indicada per 
l’investigador)

•Es generen regles de decisió per a la classificació



Resultats

Figure 2. Classification model for treatment-
experienced patients (n = 279). Correct classification: 
82.1%, 7 final nodes.

Figure 1. Classification model for
treatment-naïve patients (n = 52). Correct
classification: 79.6%, 3 final nodes.



Young, S. D., Yu, W., & Wang, W. (2017). Toward Automating 
HIV Identification: Machine Learning for Rapid Identification of 
HIV-Related Social Media Data. Journal of acquired immune 
deficiency syndromes (1999), 74 Suppl 2(Suppl 2), S128-S131.

Objectiu:

Fent servir la informació de les xarxes socials (social media, en anglès) caracteritzar grups de risc per a la
transmissió del VIH.

Aquests estudis s’engloben en els anomenats “digital HIV epidemiology.”

Mètodes:

Regressió logística, boscos aleatoris (random forest) i “Ridge regression classifier”, sent els 2 primers els
que donaven una millor precisió detectant l’HIV-related social data.

Conclusió:

Els models d’aprenentatge automàtic poden donar una resposta ràpida i prou acurada per identificar
potencials grups amb alt risc d'infecció pel VIH en grans bases de dades de les xarxes socials.

Texte complet a https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5234853/pdf/nihms827625.pdf



Boscos aleatoris
Combinen la informació del la classificació feta per diferents arbres de classificació

•Eficients en bases de dades grans
•Capacitat per tractar amb moltes 
variables
•Donen estimacions de quines 
variables són importants en la 
classificació.
•Dóna informació sobre la relació 
entre les variables i la classificació.



Wilson, N. L., Azuero, A., Vance, D. E., Richman, J. S., Moneyham, 
L. D., Raper, J. L., Heath, S. L., … Kempf, M. C. (2015). Identifying 
Symptom Patterns in People Living With HIV Disease. The Journal 
of the Association of Nurses in AIDS Care : JANAC, 27(2), 121-32.

Objectiu:

Descriure la prevalença i la càrrega dels símptomes associats a la infecció pel VIH.

Mètodes:

Anàlisi de components principals permet identificar els grups (o clústers) de símptomes i les
relacions entre grups.

Mètode d’aprenentatge automàtic no supervisat.

Texte complet a https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4916902/



Anàlisis de components principals (ACP)

L’ACP és una transformació lineal que escull un nou
sistema de coordenades per al conjunt original de dades:

•La variància de major mida del conjunt de dades és
capturada en el primer eix, primera component
principal (PC1).

•La segona variància més gran és el segon eix, segona
component principal (PC2), i així successivament.

Permet reduir la dimensió del conjunt de dades.



Venn diagram illustrating the breakdown of symptoms 
of the major clusters, including their overlap. 

S’identifiquen 2 grups de símptomes; els més prevalents i
limitants són dolor muscular o d’articulacions, fatiga, insomni.
1/3 dels pacients va sofrir 7 o més símptomes, inclosos la
majoria dels mencionats com a més prevalents

Análisis de components principals per grup:
Càrrega viral<500 copies/mL i >=500 copies/mL



Venn diagram illustrating the breakdown of symptoms 
of the major clusters, including their overlap. 

Análisis de components principals per grup:
Carrega viral<500 copies/mL i >=500 copies/mLPesos 

assignats a 
PC1 per a 
cada 
símptoma 
(variable)

S’identifiquen 2 grups de símptomes; els més prevalents i
limitants són dolor muscular o d’articulacions, fatiga, insomni.
1/3 dels pacients va sofrir 7 o més símptomes, inclosos la
majoria dels mencionats com a més prevalents



Hsieh KC1, Chen YJ, Lu HK, Lee LC, Huang YC, Chen YY. The novel
application of artificial neural network on bioelectrical impedance
analysis to assess the body composition in elderly. Nutr J. 2013 Feb
6;12:21. doi: 10.1186/1475-2891-12-21

Objectiu:

Millorar la precisió de les anàlisis amb impedància bioelèctrica (BIA) en l'estimació
de la massa magra (fat free mass, FFM).

Mètode:

Model de xarxa neuronal artificial, no lineal i amb un procés d’entrenament iteratiu
d’error i correcció anomenat retropropagació (BP-ANN).

La precisió de la predicció es mirarà fent servir les DEXA com a mètode de
referència.

Texte complet a https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3662169/



Hsieh KC1, Chen YJ, Lu HK, Lee LC, Huang YC, Chen YY. The novel
application of artificial neural network on bioelectrical impedance
analysis to assess the body composition in elderly. Nutr J. 2013 Feb
6;12:21. doi: 10.1186/1475-2891-12-21

DEXA

Bioimpedància elèctrica



Neurones artificials
Node (1 neurona) Xarxa de neurones artificial



Falca publicitària

Llampecs de ciència:  ¿Qué es una red neuronal artificial? 

◦ https://grbio.upc.edu/en/grbio-divulga/llampecs-ciencia

@GRBIO_BCN



El model ANN estima millor la massa magra (FFM) que un
model de regressió lineal.
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