
Aquesta setmana s’ha fet viral el jurament
hipocràtic per a tecnòlegs i, a la vegada, la
publicació d'un article que revela defectes i
biaixos importants en més de 300 estudis
mèdics que utilitzen ML per detectar i
diagnosticar la COVID-19.  Què ha fallat?

 

Una majoria (48%) considereu que han fallat “les dades i/o l’algoritme”, i una altra

part igualment rellevant (37%) heu contestat “totes les anteriors”. Tenint en compte

el marge d’error (18%) no hi hauria diferència entre ambdues.

En qualsevol cas farem un breu repàs a aquestes respostes, començant pel jurament

hipocràtic, que tradicionalment s’entén com un jurament en què s’indiquen les

obligacions i la bona conducta en la professió mèdica.

En aquest sentit, en els darrers anys ha existit un debat sobre si seria necessari una

versió tecnològica del jurament hipocràtic, ja des de la crida de la matemàtica

@FryRsquared el 2019 a la recent proposta de @neurorights aquest 2021.

El debat subratlla la importància d’allò que deia Karl Popper el 1969: “Una de les

poques coses que podem fer és intentar mantenir viva, en tots els científics, la

consciència de la seva responsabilitat”.

I, és clar, aquest debat també afecta a la professió mèdica, entre altres perquè

aquesta és cada vegada més tecnològica. Però, tal i com algunes persones apunten,

potser seria suficient amb una major consciència dels biaixos estadístics?

Segurament no, però les qüestions de representació i biaix en una mostra de dades

han estat durant molt de temps una pedra angular de l’estadística, i una bona

formació en aquests temes es considera fonamental per qüestionar la validesa de

qualsevol model estadístic.

I és en aquest sentit que s’han pronunciat les persones autores de la publicació d'un

article que revela defectes i biaixos importants en més de 300 estudis mèdics que

utilitzen ML per detectar i diagnosticar la COVID-19. 

SOBRE EL JURAMENT HIPOCRÀTIC I ELS BIAIXOS EN

ELS ALGORISMES DE DETECCIÓ DE LA COVID-19

https://twitter.com/OEIAC_UdG/status/1403369423948455936?s=20
https://twitter.com/OEIAC_UdG/status/1403369423948455936?s=20
https://www.theguardian.com/science/2019/aug/16/mathematicians-need-doctor-style-hippocratic-oath-says-academic-hannah-fry
https://theconversation.com/a-hippocratic-oath-for-data-science-well-settle-for-a-little-more-data-literacy-122200


Tal i com subratlla el primer autor de la publicació (Michael Roberts): “qualsevol

algoritme d’aprenentatge automàtic només pot ser tan bo com les dades en què

s’ha entrenat" (i.e. garbage in, garbage out). El mateix autor apunta: “Especialment

per a una nova malaltia com la COVID-19, és vital que les dades de formació siguin

el més diverses possibles perquè, com hem vist al llarg d'aquesta pandèmia, hi ha

molts factors diferents que afecten la malaltia i com aquesta es comporta”.

En aquest sentit, l’estudi assenyala que en molts dels estudis no tan sols es van

utilitzar dades de mala qualitat, també van haver-hi molts problemes metodològics,

incloent-hi la poca reproductibilitat o els biaixos en el disseny de molts d’ells.

Igualment, un altre dels autors (James Rudd) subratlla: “aquests primers estudis

demostren ser prometedors, però pateixen una elevada prevalença de deficiències

en la metodologia i presentació dels estudis, [...] essencials per donar suport a l’ús a

la pràctica clínica”.

És evident que l’ús creixent d’algoritmes d’aprenentatge automàtic en àrees

especialment sensibles fa que, juntament amb la transparència metodològica,

l’alfabetització de dades sigui més rellevant que mai. 

A més sabem que una part del problema és la facilitat d’aplicar algoritmes, cosa que

fa que l’alfabetització de dades ja no sigui un tema particular de l’estadística, sinó

per a moltes professions i també per al públic en general. 

Però més enllà d’aquesta alfabetització, en la revisió sistemàtica encapçalada per

Michael Roberts s’assenyala la importància de la interdisciplinarietat en per avançar

en l’ús cada vegada més generalitzat de la IA, sigui per predir el temps o per veure

com pot avançar una malaltia ...

Així doncs, després d’aquesta darrera evidència científica diu: “és important

assegurar-se que diferents especialistes treballin junts [...] de manera que es puguin

centrar en els problemes adequats”.

I fins aquí per avui. Si voleu llegir l’article en qüestió: Roberts, M., et al. (2021).

Common pitfalls and recommendations for using machine learning to detect and

prognosticate for COVID-19 using chest radiographs and CT scans. Nature Machine

Intelligence, 3(3), 199-217.
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