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Využití umělé inteligence v dg LC 
současný stav a perspektivy



• Skiagrafie

• Výpočetní tomografie

• Scintigrafie, PET

• Bronchoskopie

• Detekce patologie
• Difúzní

• Ložisková

• Segmentace
• Velikost, srovnání

• Klasifikace
• Nádor nebo benigní

• Tvorba obrazu
• Detekce anatomie, nastavení 

expozice

• Odstranění šumu

• Rekonstrukce obrazu







Aplikace v zobrazení plic



Skiagrafie hrudníku

• Automatická kolimace RTG snímku hrudníku

• 3D kamera









Skiagrafie hrudníku – hodnocení čtyř patologií

Hwang EJ, Park S, Jin KN, Im Kim J, Choi SY, Lee JH, Goo JM, Aum J, Yim JJ, Cohen JG, Ferretti GR. Development and validation of a deep learning–
based automated detection algorithm for major thoracic diseases on chest radiographs. JAMA network open. 2019 Mar 1;2(3):e191095-.

• 90 000 anotovaných RTG snímků
• Malignita

• Aktivní TBC

• Pneumonie

• Pneumothorax

• Normální



CT

• Plánování a akvizice

• Rekonstrukce

• Prezentace

• Segmentace

• Kvantifikace



CT vyšetření - polohování vyšetřovacího stolu

• 3D kamera



Automatický lokalizér



AI-based rekonstrukce



IR 
(Admire)

Segmentace dle rekonstrukčního algoritmu



Segmentace dle rekonstrukčního algoritmu

Hodně IR 
(Admire)



Vyhledávání lézí, koregistrace scanů



Automatické měření objemu plicních uzlů









Charakterizace plicního uzle - radiomics



Výpočet rizika, porovnání dvou CT vyšetření

https://www.iaslc.org/iaslc-news/ilcn/artificial-intelligence-lung-cancer-opening-new-avenues-detection-diagnosis-and



How to – předtrénované sítě



Oportunistický screening

• Osteoporóza

• Nealkoholická steatóza jater (NAFLD)

• Emfyzém

• Fibróza

Pan Y, Shi D, Wang H, Chen T, Cui D, Cheng X, Lu Y. Automatic opportunistic osteoporosis screening using low-dose chest 
computed tomography scans obtained for lung cancer screening. European radiology. 2020;30(7):4107.



Onemocnění věnčitých tepen (kalciové skóre)

Lessmann N, van Ginneken B, Zreik M, de Jong PA, de Vos BD, Viergever MA, Išgum I. Automatic calcium scoring in low-dose 
chest CT using deep neural networks with dilated convolutions. IEEE transactions on medical imaging. 2017 Nov 3;37(2):615-
25.



Otázky

• Return of investment (ROI) z pohledu
• Zdravotnického zařízení

• Urychlení vyšetření = lepší vytíženost přístroje, radiologa

• Plátce
• Zlepšení a zpřesnění diagnózy, další diagnostické testy

• Problém kompatibility mezi výrobci, vyšetřovacími protokoly

• Vždy odpovědnost na nás
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Důvěřoval/a byste výsledku vyšetření, kdyby 
ho hodnotil pouze počítač

Lambertova A, Harsa P, Lambert L, Kuchynka P, Briza J, Burgetova A. 
Patient awareness, perception and attitude to contrast-enhanced CT 
examination: Implications for communication and compliance with 
patients’ preferences. Advances in Clinical and Experimental 
Medicine. 2019;28(7):943-9.

Co na to pacienti?



Souhrn

• AI>ML>ANN>CNN

• Skiagrafie hrudníku
• centrace, kolimace

• detekce a hodnocení patologie

• CT
• polohování

• lokalizér

• segmentace anatomie

• detekce patologie

• kvantifikace nálezů

• koregistrace vyšetření

• Problém kompatibility mezi přístroji

• Cena

• Oportunistický screening
• Problém kompatibility mezi přístroji



Děkuji Vám za pozornost


