
A radiológus szerepe a mesterséges 
intelligencia orvosi alkalmazásaiban

Mesterséges intelligencia az orvostudományban



1. Robot sebészet – Da Vinci, Heartlander
2. Virtuális nővér szolgáltatás -monitorozás, gyors válaszadás
3. Munkarend, adminisztráció
4. Döntés és diagnosztikai segítség
5. Képelemzés
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HEALTHCARE MARKETING ANALYTICS
By Kevin Troyanos, Contributor, CIO | AUG 20, 2018 

3 ways artificial intelligence is changing the healthcare industry

1. Diagnózis felállításának segítése
2. Marketing
3. A gyógyszerelés be nem 

tartásának csökkentése
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Artificial intelligence in healthcare
From Wikipedia, the free encyclopedia
This page was last edited on 8 October 2018
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Fogalom magyarázat

• AI (artificial intelligence)

• CAD (computer-aided diagnosis)

• ML (machine learning)

• Black box

• Imaging biomarkers

• Radiomics

• Labeled data

• Imaging biobanks



Radiológus szerepe:

• Fejlesztés, irányvonal

• Pl. mammográfia: 6 + 5 + 3 év  - program 10000 nagyságrendű 
képanyag

• Felelősségvállalás

• Algoritmusok/tesztek validálása

• Algoritmusok által adott eredmény értelmezése, közlése

• Címkézett adatok létrehozása, ellenőrzése

• Orvosi képanyag-bankok létrehozása, ellenőrzése



1. Új diagnosztikai módszer bevezetésének 
feltételei

• Legyen bizonyíthatóan
• pontosabb és/vagy
• gyorsabb és/vagy
• olcsóbb és/vagy
• hozzáférhetőbb és/vagy
• kevésbé invazív

• Essentialism vs. consequentialism



AI helye a diagnosztikában
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2.Radiológiai eredmény értelmezése, közlése



Radiológiai eredmény értelmezése, közlése

• Viable Tumor Volume=16,23cc

• Necrotic tissue volume=44,8cc

• Molecular markers:
• IDH-mut R132

• 1p19q Codel

• MGMT Methylation 4,85

• Recommended harvesting target= 
• 44,8,32,7,18,8
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3. Labeled data

Veserák metastasisa Tüdő adenocarcinoma Kissejtes tüdőrák



A labeled data nehézségei a radiológiában

•Hasonló betegségek nézhetnek ki különbözően

•Hasonlóan nézhetnek ki különböző betegségek

• Szövettani típus: benignus v.s. malignus

•Valódi negatív ? (true negative?)

•Klinikai adatok relevanciája



Buktatók

•Rossz training = rossz eredmény

•Állandó, kontrollálatlan training – frozen
code

•Klinikai aspektus figyelmen kívül hagyása

•Black box



Buktatók kiküszöbölése, szűkítése

•Orvosi felügyelet

•Az eredmény orvosi értelmezése

•Labeled data training

•ROI ellenőrzés, black box uncover

•Big data, imaging biobanks



European Imaging biobanks

Kang B, et al (2013) 
Current status, 
challenges, policies, 
and bioethics of 
biobanks
Biobankok
UK -15
Svédo. – 12
Francia – 9
Holland – 8 
Olasz - 8
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Köszönjük a figyelmet!


