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Molekulární zobrazování

 zobrazení, charakterizace a měření biologických 
procesů na molekulární či buněčné úrovni u 
žijících organizmů

 obvykle zahrnuje 2D a/nebo 3D zobrazování a 
kvantifikaci v závislosti na čase

 ukazuje klinickou biologii choroby
 umožňuje personalizovat terapii
 podle charakteristik pacienta
 podle charakteristik nemociFeng Ding, Seng Chen, Wanshu Zhang, Yufeng Tu, Yao Sun,UPAR targeted molecular imaging of cancers with small 

molecule-based probes,
Bioorganic & Medicinal Chemistry, Volume 25, Issue 20,
2017,Pages 5179-5184,

https://radiology.weill.cornell.edu/mi3



Hybridní zobrazování

 poskytuje komplementární diagnostickou 
obrazovou informaci získanou ze dvou nebo 
více zobrazovacích technik bez nutnosti 
přemisťování pacienta

 fúze dvou nebo více zobrazovacích technik do 
jedné, nové formy zobrazení



Hybridní zobrazování
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Radiomika



Teranostika

http://www.thno.org
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Teranostika

Kasi P. M., Case Reports in Oncology 2019



Teranostika

Kratochwil C., JNM 2019



AI definice

 umělá inteligence je věda o vytváření strojů 
nebo systémů, které budou při řešení určitého 
úkolu užívat takového postupu, který, kdyby ho 
dělal člověk, bychom považovali za projev jeho 
inteligence.

Marek Minski, 1967

 schopnost stroje vykonávat činnost na základě 
řešení, které nebylo předem naprogramováno

 úsudek, prezentace znalostí, učení, plánování, 
vnímání, přirozený jazyk, fyzická manipulace



AI klasifikace

 konkrétní x obecná
 sub-human x human x super-human

artificial inteligence

machine learning

• clustering
• tree decision learning
• inductive logic
• reinforcement learning
• Bayesian networks

deep learning
neuronal networks



AI princip

www.neuralnetworksanddeeplearning.com



AI princip

www.neuralnetworksanddeeplearning.com
Yamashita, R., Nishio, M., Do, R.K.G. et al. Insights Imaging (2018) 9: 611



AI zobrazovací metody

G. Zaharchuk et al., American Journal of Neuroradiology, 2018



AI zobrazovací metody

https://visualsonline.cancer.gov/details.cfm?imageid=4441
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AI VFN



AI bude třeba lékařů zobr. metod?

 AI člověka plně nenahradí
 změna úlohy- informační specialista?
 forenzní aspekty

 dynamika učení
 odpovědnost za škodu

 přenositelnost
 výpočetní výkon
 přijetí společností



Hot topics diagnostika

Giesel F. L. et al,  JNM 2019



Hot topics terapie



Hot topics přístroje

https://explorer.ucdavis.edu/
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